Obec Kostice
rada obce

Usnesení ze schůze rady obce č.4/2017 ze dne 15.2.2017
1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.6a.

1.14.

program schůze rady obce č. 4/2017
návrh programu a přípravu veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kostice č.14
návrh rozpočtového opatření č. 1/2017
návrh úpravy měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce
návrh Směnné smlouvy na směnu pozemků parc.č. PK 432/1 k celku a parc.č. PK 437/1 a č. PK 437/2 k ½
ve vlastnictví AGRO Jevišovice, a.s. za pozemek parc.č. 5771 ve vlastnictví Obce Kostice, vše v k.ú. Kostice,
smluvní strany AGRO Jevišovice, a.s. a Obec Kostice
Návrh Směnné smlouvy na směnu pozemku parc.č. PK 432/1 ve vlastnictví IMOBA, a.s., Praha, za pozemky
parc.č. 4895 a 4476 ve vlastnictví Obce Kostice, vše v k.ú. Kostice, smluvní strany IMOBA, a.s. a Obec
Kostice
návrh pozemku ve vlastnictví Obce Kostice parc.č. 4954 v k.ú. Kostice pro směnu za pozemky pro výstavbu
rybníka
M. Mavriga, provozovatele objektu Břeclavská 52, Kostice, nájemcem části obecního pozemku parc.č.
2278/1 v k.ú. Kostice o výměře 4,0m², jehož nedílnou součástí je studna
Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 2278/1 v k.ú. Kostice o výměře 4m² ve vlastnictví Obce
Kostice, jehož nedílnou součástí je studna, pronajímatel Obec Kostice, nájemce M. Mavrigi
„Natáčecí plán na ,rok 2017“ pro natáčení reportáží Regionální televizí Jih
návrh Smlouvy o meziobecní spolupráci na úseku mateřských škol, účastníci Mateřská škola Kostice, p.o. a
Mateřská škola Tvrdonice, p.o.
termín jednání schůze rady obce dne 1.3.2017, v 17,30 h, v budově OÚ Kostice

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.5.
2.9.
2.11.

změny rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků vyplývající ze zákona č.23/2017
Sb.,č.24/2017 Sb. a č.25/2017 Sb.
informace z jednání kulturní komise ze dne 7.2.2017
informace ze zasedání rady starostů Regionu Podluží ze dne 7.2.2017

3.

Rada obce neschvaluje:

3.7b.

návrh R. Veselého ze dne 8.8.2016 na odkoupení pozemků v k.ú. Kostice v jeho vlastnictví a bere zpět
návrh na směnu za pozemky ve vlastnictví Obce Kostice

1.6b.
1.7a.
1.8a.
1.8b.
1.10.
1.12.

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

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

