Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.17/2012 ze dne 15.8.2012

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.4.
1.5

1.9.
1.12.
1.14.

program jednání rady obce č. 17/2012
program a přípravu veřejného zasedání ZO č. 10
uhrazení faktur v celkové výši 419 051,-Kč dle rozpisu v bodě 4
„Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku JMK parcela číslo 2800/1 v k.ú.
Kostice“, stavba vyvýšeného přechodu přes silnici III/4245 na ul. Břeclavská
„Mandátní smlouvu č.36/12,za účelem vyřízení územního rozhodnutí na stavbu
„Kostice, sportovně – společenské centrum“, mandatář Ing. Stránský
opravu místních komunikací v ceně do 36 000,-Kč včetně DPH
cenovou nabídku ve výši 83 340,-Kč na úpravu kanalizace a vodovodu na místním
hřbitově
Rada obce Kostice v souladu s ustanovením § 102 odst.2, písm.b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
a) schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích uvedených v rejstříku škol a
školských zařízení pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kostice,
příspěvková organizace, která se týká snížení nejvyššího povoleného po čtu dětí ve škole
ze 75 na 54 v mimořádném termínu s účinností od 1.9.2012.
b) pověřuje ředitelku Mateřské školy Kostice, příspěvková organizace k podání
výše uvedenému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství
vyřízení žádosti o zajištění nočního klidu v prostoru ul. Nová13 u obecního klubu
zveřejnění záměru na pronájem kuchyně a jídelny v BDS Kostice
termín jednání rady obce dne 29.8.2012 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3.
2.10.

plnění rozpočtu obce k 31.7.2012 a návrh pro rozpočtové opatření č. 3/2012
vyjádření vedoucího příspěvkové organizace Kabelová televize Kostice, p.o. k
nabídce společnosti RTV-5 servis, spol. s.r.o.
Smlouvu o dílo číslo IWWBO57/2/2012, Mandátní smlouvu číslo BW070/1/2012,
Smlouvu o budoucí smlouvě o dílo číslo BWO070/2/2012 k zajištění bionádob pro
svoz bioodpadu

1.6.
1.7a.
1.7b.
1.8.

2.11.

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

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