Obec Kostice
rada obce

Usnesení ze schůze rady obce č.3/2016 ze dne 3.2.2016

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.19.

program schůze rady obce č. 3/2016
program a přípravu veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kostice č.9
návrh Rozpočtového výhledu Obce Kostice na léta 2016 – 2018
Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2015, podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
postup k odstranění závad v rámci rekonstrukce budovy a interiéru obecního úřadu
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení svozu TKO a ke Smlouvě č. 2/2013 bio, Ceník služeb platný od
1.1.2016, účastníci Hantály, a.s. a Obec Kostice
cenovou nabídku ve výši 66 792,-Kč na opravu 4 ks revizních šachet kanalizace v obci
zakoupení traktorku s příslušenstvím v ceně 88 700,-Kč včetně DPH
Smlouvu o účinkování na „Koncertě – Vánoční zpívání“, cena 25 000,-Kč, účastníci dechová hudba
Túfaranka a Obec Kostice
finanční příspěvek ve výši 15 000,-Kč Základní škole Tvrdonice na zakoupení kamery pro filmový kroužek
cenovou nabídku společnosti ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s.r.o. na zpracování znaleckého
posudku – posouzení faktického stavu nutné komunikační potřeby přístupu k nemovitostem
termín schůze rady obce dne 17.2.2016, v 17,30 h., v budově BDS

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.6.

zápis budovy Sportklubu do katastru nemovitostí, obec a k.ú. Kostice, na LV č. 10001, vlastník Obec
Kostice
doporučení komise pro přípravu výstavby sportovně společenského centra
Zprávu o činnosti kulturní komise a zhodnocení kulturních akcí obce za rok 2015
projektovou dokumentaci stavby „Kostice, osvětlení fotbalového hřiště“ bez připomínek k územnímu
souhlasu na realizaci stavby
Inventarizační zprávu za rok 2015 k 31.12.2015
informace ze zasedání rady starostů Regionu Podluží ze dne 2.2.2016

1.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.12.
1.14.
1.17.

2.10.
2.11.
2.13.
2.15.
2.16.

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

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

