Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.21/2014 ze dne 8.10.2014

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.

1.16.

program jednání rady obce č. 21/2014
rozpočtové opatření č. 9/2014, příjmy se zvyšují o 40 000,-Kč, celkový rozpočet příjmů se zvyšuje na 36
430 700,-Kč, výdaje se zvyšují o 40 000,-Kč, celkový rozpočet výdajů se zvyšuje na 60 344 900,-Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 30/2014 na akci „Kostice – chodníky v ulici Břeclavská II. etapa“
uhrazení faktur v celkové výši 552 955,-Kč dle rozpisu v bodě 5a
uhrazení faktur v celkové výši 382 632,-Kč dle rozpisu v bodě 5b
vyřazení majetku a likvidaci robotu BOSCH a pobočkové ústředny z majetku Mateřské školy Kostice,
příspěvkové organizace.
cenovou nabídku ve výši 37 025,-Kč na realizaci stavby „Kostice, dříve ZD, prodloužení veřejného
osvětlení“
náhled pamětní desky k umístění v prostoru rekultivované skládky Kostice
Dohodu o změně smlouvy o poskytování právních služeb obci, účastníci Obec Kostice a
JUDr. Z. Zelinka
Smlouvu o výpůjčce, účastníci Obec Kostice a Místní organizace Českého zahrádkářského svazu
Pachtovní smlouvu, propachtovatel Obec Kostice, pachtýř J. Mrlák, Hrušky, předmět zemědělský pacht
pozemků parc. č. PK 102 a PK 103
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. KN č. 2804 v k.ú. Kostice
pro oprávněného RWE Gas Storage , s.r.o.
zveřejnění Záměru Obce Kostice propachtovat pozemek ve vlastnictví Obce Kostice parc č. PK 89 v
k.ú. Kostice
termín jednání rady obce v mezidobí, dne 22.10.2014 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3a.

Zprávu z provedené veřejnosprávní kontroly v Mateřské škole Kostice, příspěvkové organizaci,
kontrolou nebyly shledány závady
Zprávu z provedené veřejnosprávní kontroly v Kabelové televizi Kostice, příspěvkové organizaci,
kontrolou nebyly shledány závady
informace z jednání kulturní komise rady Obce Kostice

1.4.
1.5a.
1.5b.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

2.3b.
1.14.

.

………………………………..

……………………………………..

Pavel Růžička, místostarosta obce

JUDr. Anna Bradávková, starostka obce
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