Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.7/2012 ze dne 28.3.2012

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.3.

1.18.

program jednání rady obce č. 7/2012
Smlouvu o dílo č.002-2012 na zhotovení díla „Oprava střechy OÚ Kostice“,
zhotovitel společnost ALMARK GROUP, s.r.o. Hodonín
uhrazení faktur v celkové výši 70.102,-Kč dle rozpisu v bodě 4
V. Prajku, stavební práce zhotovitelem díla „Oprava budovy obecního klubu
Kostice“
převod zlepšeného hospodářského výsledku Kabelové televize Kostice, p.o. za
rok 2011 ve výši 117 459,33 Kč do rezervního fondu
Odpisový plán Obce Kostice pro rok 2012
Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v BDS Kostice, Dohodu
o nájmu movitých věcí pro provoz kuchyně a jídelny ze dne 15.7.2011 a Dohodu
o splátkách
zrušení nájemní smlouvy na byt č. 230 v BDS dohodou s nájemcem ke dni
30.4.2012
poskytnutí místnosti č. 006 v BDS, Policii ČR, Obvodnímu oddělení Břeclav,
formou Smlouvy o výpůjčce
uzavření smlouvy na pronájem části obecního pozemku parcela číslo PK 903/4 v
k.ú. Kostice, o výměře 400m², nájemce J. Tuček
Záměr Obce Kostice prodat část pozemku ve vlastnictví Obce Kostice, parcela
číslo 54/2 v k.ú. Kostice, o výměře cca10m²
Dodatek č.1 ke Směrnici č.17, navýšení limitu hotovosti v pokladně MŠ Kostice,
p.o., ve výši 20 000,-Kč
konání výběrového řízení studie akce „Sportovně – společenské centrum
Kostice“ v termínu 10.4.2012 v 17,00 hod, v zasedací místnosti OÚ Kostice
termín jednání rady obce dne 11.4.2012 v 17,30 hod

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.2.
2.10.

návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Kostice č.1/2012, Požární řád
návrh zadání Územního plánu Tvrdonice, bez požadavk ů na obsah zadání

3.

Rada obce neschvaluje:

3.14.

žádost o odprodej části obecního pozemku parcela číslo PK 2278/1 v k.ú. Kostice

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.11.
1.12.
1.13.
1.15.
1.16.

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

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