Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.12/2014 ze dne 4.6.2014

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.3c.
1.3d.
1.5.
1.6.

1.14.

program jednání rady obce č. 12/2014
přípravu veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kostice č.18
účetní závěrku za rok 2013 Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace
účetní závěrku za rok 2013 Mateřské školy Kostice, příspěvkové organizace
uhrazení faktur v celkové výši 1 194 219,30Kč dle rozpisu v bodě 5
Smlouvu o dílo číslo 16/2014 na zhotovení díla „Kostice – ul. U Rybníka – odstavná stání a
odpočinkové plochy“, zhotovitel díla společnost STAVIKA, s.r.o.
Smlouvu o dílo č. 3/14 na akci „Kostice – ul. U Rybníka – veřejné osvětlení“, zhotovitel F. Fic
Smlouvu o dílo č. 017/2014 na výkon technického dozoru investora na akci „Kostice – ul. U Rybníka –
odstavná stání a odpočinkové plochy“, zhotovitel Ing. J. Fojtách
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. GIS/5137/005/204/2014, povinný z věcného břemene Obec
Kostice, oprávněný z věcného břemene společnost RWE GasNet, s.r.o.
výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy Kostice, pro školní rok 2014/2015 zvýšení pro každou
třídu o tři děti
smlouvu na pacht ½ pozemku parc. č. 903/53 v k.ú. Kostice, propachtovatel Obec Kostice, pachtýř
P. Vražina
termín jednání rady obce dne 18.6.2014 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3a
2.3b.
2.4.
2.9a.

návrh Závěrečného účtu Obce Kostice za rok 2013
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za účetní období roku 2013
návrh rozpočtového opatření č. 6/2014
návrh kupní smlouvy na prodej pozemku ve vlastnictví Obce Kostice, parcela číslo 3989 v k.ú. Kostice,
bude projednáno v ZO č. 18
návrh kupní smlouvy na prodej pozemku ve vlastnictví Obce Kostice, parcela číslo 3986 v k.ú. Kostice,
bude projednáno v ZO č. 18

1.7.
1.8.
1.10.
1.11.
1.12.

2.9b.

………………………………..
Pavel Růžička, místostarosta obce

………………………………………………..
JUDr. Anna Bradávková, starostka obce

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

