Obec Kostice
rada obce

Usnesení ze schůze rady obce č.9/2017 ze dne 26.4.2017
1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2a.
1.2b.

1.16.

program schůze rady obce č. 9/2017
zpracování dokumentu „Program rozvoje obce“ na léta 2018 – 2019
zapojení obce Kostice do projektu „Podluží plánuje společně“, jehož nositelem bude DSO Region Podluží, a
který bude realizován prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. Hlavním výstupem projektu bude
zpracovaný „Program rozvoje obce Kostice“.
zajištění předfinancování projektu „Podluží plánuje společně“ formou návratné finanční výpomoci ve výši
30 000,-Kč poskytnuté DSO Region Podluží. Z této částky bude následně odečteno spolufinancování projektu
ve výši 5% uznatelných nákladů
podání výzvy pro zhotovení díla „Oprava fasády budovy OÚ“ předložení firmám dle bodu 3 a zveřejnění na
www. kostice.cz.
zadání studie pro nový objekt Sportklubu, výzvu pro uchazeče, včetně zveřejnění výzvy na www.kostice.cz
uhrazení faktury číslo 2017024 ve výši 38 000,-Kč za zpracování projektové dokumentace akce „Oprava
fasády OÚ“
Záměr Obce Kostice směnit pozemky ve vlastnictví obce za pozemky jiných vlastníků za účelem výstavby
rybníka, směna dle bodu 6 zápisu
cenovou nabídku ve výši 24 805,-Kč na zpracování „Programu rozvoje Obce Kostice“ na léta 2018 – 2019
cenovou nabídku ve výši 80 586,-Kč na opravu 5 ks revizních šachet kanalizace v obci
Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 21 000,-Kč na zajištění akce Krojový výlet, obdarovaný Slovácký
krúžek Kostice
návrh Kupní smlouvy na prodej pozemku ve vlastnictví Obce Kostice, parc.č. 818/63 v k.ú. Kostice, kupující
B. Osička
pozvání zástupců výboru TJ Sokol Kostice na schůzi rady obce dne 10.5.2017
přidělení bytu č. 229 v BDS paní M. Jurasové
návrh směnit pozemek parc.č. (dle KPÚ) 4698 za pozemky pro výstavbu rybníka parc.č. PK 444/1, PK 444/2,
parc.č. 447/2 a parc.č. 447/3
Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro rok 2017 v upraveném
znění dle přílohy k bodu 14
termín jednání schůze rady obce dne 10.5.2017, v 17,30 h, v budově OÚ Kostice

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.10.

informace ze zasedání sociální komise ze dne 24.4.2017 a kulturní komise ze dne 18.4.2017

1.2c.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7a.
1.7b.
1.8.
1.9.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

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

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

