Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.22/2012 ze dne 24.10.2012
1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.3.
1.4.
1.6.

1.16.

program jednání rady obce č. 22/2012
rozpočtové opatření č. 5/2012
uhrazení faktur v celkové výši 541 394,-Kč dle rozpisu v bodě 4
Změnu č. 1 Smlouvy o dílo na provedení územního plánu Kostice, zhotovitel AR
projekt, s.r.o.
cenovou nabídku ve výši 23 250,-Kč na pořízení nového programu „KEO-W“ pro
potřeby účetnictví obce
Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku Obce Kostice
parcela číslo 2811 a 1956/1 v k.ú. Kostice, oprávněný Dial Telecom, a.s., Křižíkova
36a /237, Praha 8
Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku Obce Kostice
parcela číslo 107/35 a 108/3 v k.ú.Kostice, oprávněný JMP Net , s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Brno
nabídku na provedení auditu softwarových licencí
změnu v Záměru Obce Kostice č. 12/2012, ruší pronájem nebytového prostoru č.
204 a tento nahrazuje č. 208, v budově MŠ Kostice
vydání souhlasu s užitím znaku Obce Kostice za účelem vytvoření nové
sběratelské kolekce znaků měst a obcí České republiky na předmětech „BUTON“
podání žádosti o zřízení nových odběrných míst el. energie v připravované lokalitě
Padělky II
termín jednání rady obce dne 7.11.2012 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.5.

návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Kostice č. 3/2012 o místním poplatku za
odpad, návrh bude předložen k projednání zastupitelstvu obce (ZO č.11)

3.

Rada obce ukládá:

3.2.

členům rady obce připravit návrh rozpočtu na rok 2013, termín plnění
7.11.2012 - 1. čtení, 21.11.2012 - 2. čtení

4.

Rada obce neschvaluje:

4.7.

Smlouvu o provozování a servisu televizního kabelového rozvodu, p ředkladatel
RTV – servis, spol. s.r.o., Břeclav

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

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

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