Obec Kostice
rada obce

Usnesení ze schůze rady obce č. 25/2017 ze dne 22.11.2017
1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.3a.
1.3b/1.
1.3b/2
1.3b/3.
1.3b/4
1.4.

1.16.

program schůze rady obce č. 25/2017
návrh rozpočtu Obce Kostice na rok 2018
program a přípravu veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kostice č.18
návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Kostice na léta 2019 – 2020
návrh Dodatku č. 2 k Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Kostice
návrh úprav odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
návrh doporučení KÚ JMK k provádění rozpočtových opatření radou obce u účelových dotací
Smlouvu o dílo č. 01.01.2018 na akci „Rekonstrukce vodoinstalace a kanalizace - bytové jednotky v budově
OÚ Kostice, Nová 142/2“, zhotovitel Josef Trávníček – TOVOX Břeclav
zřízení pracoviště číslo funkce 2.21.24. - dělník čištění obce, ve 2. platové třídě, od 1.1.2018
návrh Směnné smlouvy na směnu pozemku ve vlastnictví Obce Kostice parc.č. 903/53 v k.ú. Kostice za
pozemek parc.č. 2870/5 v k.ú. Kostice ve vlastnictví společnosti innogy Gas Storage, s.r.o.
Dodatek č.1 k pachtovní smlouvě na pacht objektu Sportklub ve sportovním areálu
návrh smlouvy na poskytnutí finanční náhrady za pozemek parc.č. PK 805/1 v k.ú. Kostice, který Obec Kostice
získá v rámci Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Kostice – Díly II
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Obce Kostice ve výši 49 000,-Kč, poskytovatel
Obec Kostice, příjemce Místní akční skupina Dolní Morava
Smlouvu o zajištění náhradní péče o zvíře, odchyt a péče o nalezené a ztracené psy v k.ú. Kostice
uhrazení faktury číslo 2017008 ve výši 72 321,70 Kč za vánoční výzdobu
cenovou nabídku ve výši 34 599,71Kč na nezbytnou opravu stěn v rekonstruovaném bytě v budově OÚ, Nová
142/2
termín jednání schůze rady obce dne 6.12.2017, v 17,30 h, v budově OÚ Kostice

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.7.
2.12.

informace ze zasedání sportovní komise a sociální komise
žádost o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce nyní dle KN parc. č. PK 2278/1, žádost za
účelem přístupu k nemovitosti a její součásti parc.č. st. 871 v k.ú. Kostice

1.5.
1.6.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.13.
1.14.

………………………………..

……………………………………..

Pavel Růžička, místostarosta obce

JUDr. Anna Bradavková, starostka obce

