Obec Kostice
rada obce

Usnesení ze schůze rady obce č.27/2015 ze dne 11.11 .2015

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8a.

1.21.

program schůze rady obce č. 27/2015
termín veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kostice dne 14.12.2015, v 18,00 hod, v sále BDS Kostice
návrh rozpočtu Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace na rok 2016
návrh rozpočtu Mateřské školy Kostice, příspěvkové organizace na rok 2016
návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 2016
schvaluje uhrazení faktur v celkové výši 476 868,-Kč dle rozpisu v bodě 7
schvaluje cenové nabídky pro rekonstrukci budovy OÚ Kostice v celkové výši 153 475,20Kč dle rozpisu v
bodě 8a
cenovou nabídku 9 906,27Kč na opravu havarijního stavu kanalizace pro byty v budově OÚ Kostice
cenovou nabídku ve výši 61 120,80 Kč na vybudování vodovodní přípojky pro budovu OÚ Kostice
rozpočtovou změnu k rozpočtu Mateřské školy Kostice, příspěvkové organizace, na rok 2015, navýšení
příjmů i výdajů o 60 000,-Kč, celkové příjmy i výdaje se zvyšují na částku 1 210 000,-Kč
znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Kostice
Smlouvu o dílo č. 117/S na provádění odečtů rozdělovačů topných nákladů a vyúčtování pro každého
uživatele bytu v BDS, zhotovitel Ing. S. Malušek- REÚSS
Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku obce parc. č. 2815/29 v k.ú. Kostice, pro přípojku plynu
pro RD č.p.232 na ul. Dolní 2
návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Kostice č. 2/2015 o poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
soupis prací v ceně 77 412,80Kč za opravu vozovek a opravu
havarijního stavu zpevněné plochy ve dvoře BDS
termín schůze rady obce dne 18.11.2015, v 17,30 h., v budově BDS

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3.
2.14a.
2.14b.
2.15.
2.16.

návrh rozpočtu Obce Kostice na rok 2016 ve druhém čtení
informace ze zasedání sportovní komise ze dne 5.11.2015
informace ze zasedání sociální komise ze dne 2.11.2015
informace ze zasedání rady starostů Regionu Podluží dne 3.11.2015
informace ze zasedání starostů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav ze dne
5.11.2015, k financování sociálních služeb od roku 2017
žádost TJ Sokol Kostice o mimořádnou dotaci na přelakování parket a pokrytí parket deskami v sále
sokolovny
žádost I. Valachovičové, Lanžhotská 13, o zařazení do pořadníku žadatelů o byt v budově ul. Nová 2

1.8b.
1.8c.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.19.

2.17.
2.18.

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

……………………………………..
JUDr. Anna Bradavková, starostka obce

