Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.24/2011 ze dne 23.11.2011

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.

1.18.

program jednání rady obce č. 24/2011
přípravu veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostice č.7, v termínu konání
12.12.2011, v 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kostice
návrh rozpočtu obce na rok 2012
návrh Směrnice k inventarizaci majetku obce včetně přílohy č.1 – Plán inventur
na rok 2011
uhrazení faktury číslo 214152 ve výši 1 432 974 ,-Kč za práce na stavbě
komunikace U Rybníka, zhotovitel VHS Břeclav, s.r.o.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parcela
číslo 2817/1 v k.ú. Kostice, oprávněný Obec Kostice, povinný Jihomoravský kraj
Dodatek č.2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 8.3.1996 na pronájem bočnic na
mostech D2 v k.ú. Kostice
rozšíření programové nabídky kabelové televize o programy Animal Planet a CS
Film/CS mini
zrušení Záměru Obce kostice č. 13/2011 pronajmout část obecního pozemku
parcela číslo PK 520/1 v k.ú. Kostice
nástavbu nad opěrnou zdí na parcele číslo 2815/29 v k.ú. Kostice
cenovou nabídku na opravu zádlažby v ul. Kopčany a zhotovení oplocení podél
opěrné stěny na pozemku p.č. 2815/29, náklady celkem 49 668,-Kč
termín jednání rady obce dne 7.12.2011 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3/b
2.3/c
2.3/d
2.5.

návrh rozpočtu příspěvkové organizace Kabelová televize Kostice na rok 2012
návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kostice rok 2012
návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2012
návrh OZV č.1/2011 o veřejném pořádku v obci, návrh nebude předložen k
projednání v ZO č.7
rozhodnutí Hasičského záchranného sboru JMK, kterým vydává souhlas se
zrušením Jednotky sboru dobrovolných hasi čů Kostice
návrhy kupních smluv na odkoupení pozemků v k.ú. Kostice p.č. 851/48, 851/50
a 851/53

1.3/a
1.4.
1.6.
1.7.
1.8.
1.11.
1.13.
1.15.
1.16

2.10.
2.12.

3.

Rada obce neschvaluje:

3.9
3.14.

Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, předkladatel Elektrowin a.s
žádost o odkoupení části pozemku parcela číslo PK 903/2 v k.ú. Kostice

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

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