Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.11/2011 ze dne 25.5.2011

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.5.

1.15.c
1.17.

program jednání rady obce č. 11/2011
obsahovou přípravu veřejného zasedání zastupitelstva obce č.4.
pro provedení Přezkoumání hospodaření Obce Kostice za rok 2011 společnost
KAMA-AUDIT, spol. s. r. o. Vnorovy
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, částka ve výši 29 000,- Kč, na
zhotovení projektové dokumentace na akci „Kostice – kanalizace na ul.
Tvrdonská“
uhrazení faktur v celkové výši 350 528,- Kč dle rozpisu v bodě 8
Smlouvu o dílo č. 588/2011-D na zpracování a projednání stavby „Kosticedokončení chodníků v ul. Nová“, zhotovitel Jančálek s. r. o.“
zhotovitelem díla „Kostice – výměna oken v MŠ“ společnost Stavika s. r. o.
Břeclav
Smlouvu o dílo č. 0005/2011 na zhotovení díla „ Kostice – výměna oken v MŠ“
zhotovitel Stavika , s.r.o, Břeclav
nájemní smlouvu na pronájem obecního objektu na ul. Břeclavská č.p. 728,
Kostice
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory v BDS a nájemní smlouvy na
pronájem movitých věcí, pro neplnění podmínek stanovených smlouvami
záměr na pronájem nebytových prostor a movitých věcí v BDS Kostice
termín jednání rady obce dne 8.6.2011 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3.

Závěrečný účet Obce Kostice za rok 2010 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010 nezávislým auditorem
plnění rozpočtu obce na rok 2011 se stavem ke dni 30.4.2011, bez opat ření
rozpočtové opatření Obce Kostice č. 2/2011
stanovisko Pozemkového fondu ČR k pozemku nabídnutému obcí ke směně za
pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.a
1.10.b
1.12.
1.15.b

2.4.
2.6.
2.11.

Rada obce neschvaluje:
3.13.

žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 3025/1 v k.ú. Kostice

3.14.

návrh studie vedení 400KV „Sokolnice- Bisamberg- 2. část“ v k.ú. Kostice

3.15.a odečet nájemného za měsíc duben a květen 2011, za nebytové prostory BDSkuchyň

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

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