Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.7/2014 ze dne 26.3.2014

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.6a.

1.18.

program jednání rady obce č. 7/2014
program a přípravu veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kostice č. 17
pro zhotovení díla „Kostice – oprava komunikace a chodníků na ul. Krátká“ společnost Likomstav
Morava s.r.o.
Smlouvu o dílo č.003/2014 na zhotovení díla „Kostice – oprava komunikace a chodníků na ul. Krátká“,
zhotovitel díla Likomstav Morava s.r.o.
zrušení výběrového řízení zhotovitele pro zhotovení díla „Kostice – odvedení dešťových vod v lokalitě
Trávníky“
znění „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kostice“
uhrazení faktury č. 201427 ve výši 22 990,-Kč
cenovou nabídku ve výši 23 628,-Kč na odstranění poruchy kabelových rozvodů veřejného osvětlení
na ul. Lanžhotská
zveřejnění Záměru Obce Kostice č.5/2011 pronajmout nebytové prostory - kuchyň v bytovém domě
seniorů
propachtování obecních pozemků parc.č. 840/1, 840/9, 840/10 a 851/76
uchazeči o pacht
B. Osičkovi , Kostice
podporu žádosti o dotaci z EU pro získání zemědělské techniky i pro potřeby obce, žadatel B. Osička,
Kostice
uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku, na části obecního pozemku
parc.č.2815/5 v k.ú. Kostice
termín jednání rady obce dne 9.4.2014 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3.

opravu rozpočtového opatření č. 1/2014 na správné položky, bude předloženo k projednání v ZO
č. 17
rozpočtové opatření č. 4/2014, návrh bude předložen k projednání v ZO č.17
rozpočtový výhled Obce Kostice na léta 2014 – 2017, návrh bude předložen k projednání v ZO č.17
nové úplné znění Zakladatelské listiny a Stanov dobrovolného svazku obcí Region Podluží, bude
předloženo k projednání v ZO č.17
konání výstavy psů „Voříškiáda“ na pozemku obce v užívání spolku motorkářů, termín konání
10.5.2014

1.6b.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.13.
1.14.
1.15.

2.4.
2.5.
2.12.
2.16.

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

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