Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.18/2012 ze dne 29.8.2012

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.3.
1.5.

1.15.
1.17

program jednání rady obce č. 18/2012
Směrnici k finanční kontrole Obce Kostice
podnět pro přípravu zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje –
prověřit možné napojení (křižovatka) na dálnici D2 u obce Kostice
pokračování zájmu realizovat stavbu „Rekultivace skládky Kostice“ s finanční
podporou z prostředků Operačního programu Životní prostředí včetně
spolufinancování ze státního fondu životního prost ředí ČR a státního rozpočtu
ve smyslu §81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (správní řád),
vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí Č.j.: JMK 90693/2012 ze dne 23.8.2012,
kterým rozhodl Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství o zápisu změny
do rejstříku škol a školských zařízení u právnické osoby s názvem Mateřská škola
Kostice, příspěvková organizace, týkající se snížení nejvyššího povoleného po čtu
dětí v mateřské škole ze 75 na 54 v mimořádném termínu s účinností od 1.9.2012
Smlouvu o dílo číslo 011/2012 na úpravu kanalizace a vodovodu na místním
hřbitově
Darovací smlouvu na poskytnutí příspěvku na vydávání časopisu Malovaný kraj,
obdarovaný Malovaný kraj, občanské sdružení, Břeclav
cenovou nabídku společnosti Time Tree, s.r.o. na změnu designu webových
stránek obce, varianta 2. v nabídkové ceně 6 500,-Kč
nájemní smlouvu na pronájem obecních pozemků v k.ú. Břeclav parcelních čísel
2125/4, 3338/9, 3338/49, 5450/34, 5452/1, 5452/2, 3338/10 a 3338/12, o celkové
výměře 2 888m², nájemce F. Král, soukromá zemědělská činnost, Týnec
pronajmout pozemek ve vlastnictví obce parcela číslo 903/53 v k.ú. Kostice, o
výměře 2 667m², L. Macurovi, Břeclav
smlouvu na provedení přezkumu hospodaření Obce Kostice za rok 2012,
zhotovitel společnost KAMA-AUDIT spol.s.r.o., Vnorovy
postup k dalšímu projednání nabídky společnosti RTV-5, spol. s.r.o. na
provozování TKR
předání osvětlení tenisových kurtů do užívání TJ Sokol Kostice, oddíl kopané
termín jednání rady obce dne 12.9.2012 v 17,00 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.2.
2.4.

návrh rozpočtového opatření č. 4/2012 a připravenost veřejného zasedání ZO č.10
rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, kterým Obci Kostice poskytuje finanční
příspěvek ve výši 90 000,-Kč na opravu kapličky sv. Terezie

1.6.

1.7.

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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