Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.12/2015 ze dne 20.5.2015

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.

1.13a.
1.13b.
1.14.
1.16.
1.19.

program jednání rady obce č. 12/2015
konání veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kostice č. 5, v termínu 29.6.2015, v 18,00 hod, v sále
BDS Kostice
rozpočtové opatření č. 5/2015, příjmy a výdaje se nemění, změny jsou pouze v položkách
účetní závěrku za rok 2014 Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace
účetní závěrku za rok 2014 Mateřské školy Kostice, příspěvkové organizace
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola
Kostice
pro provedení přezkoumání hospodaření Obce Kostice za rok 2015 společnost KAMA – AUDIT, spol.
s.r.o.
návrh Směrnice č. 16 pro poskytování programových dotací na veřejně prospěšné aktivity
uhrazení faktur v celkové výši 49 519,-Kč dle rozpisu v bodě 11
Smlouvu o příkazu č. 32/15 na provedení administrace výběrového řízení zhotovitele akce „Kostice –
oprava kanalizace na ul. Břeclavská“
podání výzvy k předložení cenových nabídek na provedení opravy fasády budovy čistírny odpadních vod
podání výzvy k předložení cenových nabídek na provedení opravy fasády budovy smuteční obřadní síně
Dodatek č.2 ke Smlouvě o provozování a servisu televizního kabelového rozvodu v obci Kostice
nájemní smlouvy na pronájem bytů č. 229 a 339 v BDS Kostice
termín jednání rady obce dne 3.6.2015, v 17,30 h., v budově OÚ

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.4a.

Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole v Kabelové televizi Kostice, příspěvkové organizaci,
kontrolou nebyly shledány závady
Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole v Mateřské škole Kostice, příspěvkové organizaci, kontrolou
nebyly shledány závady
návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Kostice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Kostice
informace z jednání o přípravě opravy budovy obecního úřadu
informace ze zasedání rady starostů Regionu Podluží ze dne 5.5.2015
informace z jednaní komisí rady obce

1.3.
1.5a.
1.5b.
1.6.
1.8.
1.10.
1.11.
1.12

2.4b.
2.7.
2.9.
2.15.
2.17.

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

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

