Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.2/2012 ze dne 18.1.2012

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.

1.13.

program jednání rady obce č. 2/2012
Smlouvu o běžném účtu, mezi Obcí Kostice a UniCredit Bank Czech Republic,
a.s., s dohodou o individuálních podmínkách vedení ú čtu od 20.1.2012 do
31.1.2013 s vkladem Obce Kostice ve výši 17 500 000,-K č
uhrazení faktur ve výši 68 000,-Kč dle rozpisu v bodě 3
Smlouvu o dílo č. 001/2012 na zpracování PD stavby „Kostice – infrastruktura pro
výstavbu RD v lokalitě Padělky II“, zhotovitel Ing. Fojtách, Břeclav IČ:41595238
cenovou nabídku ve výši 64 320,-Kč na geodetické práce v k.ú. Kostice –
stavební místa Padělky II, zhotovitel Ing. B. Morcová, geodetické práce,Břeclav,
IČ:11504374
podání žádosti na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR o dotaci ve výši 70%
plánovaných nákladů na rekonstrukci dětského hřiště na ul. Nová
předání určeného vybavení JSDH jednotce Tvrdonice a záměr na prodej vozidla
AVIA DA – 12 v nabídkové ceně ve výši 10 000,-Kč
úhradu nájemného na pronájem kuchyně a zařízení v BDS za ½ měsíce září a
IV. čtvrtletí 2011 v termínu do 1.4.2012 ve stanovených splátkách
dočasné snížení nájemného o 50% za užívání kuchyně a zařízení v BDS s
platností od 1.1.2012 do 30.9.2012
termín jednání rady obce dne 1.2.2012 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.8/a
2.9.
2.10.

realizaci začlenění obce pod jednotku sboru dobrovolných hasi čů Tvrdonice od
1.1.2012
informace z jednání rady starostů Regionu Podluží ze dne 5.1.2012
návrhy kupních smluv na převod pozemků do vlastnictví Obce Kostice,
prodávající M. Jurasová a MUDr. C. Gergel, bude p ředloženo k projednání
ZO č. 8

3.

Rada obce neschvaluje:

3.4.

Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby

1.3.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8/b
1.11a
1.11b

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

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