Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.7/2011 ze dne 30.3.2011

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.

1.15.

program jednání rady obce č. 7/2011
rozpočtové opatření č. 1/2011, příjmy se zvyšují o 9 900,-Kč, celkové příjmy se
zvyšují na 16 231,-Kč, výdaje se zvyšují o 9 900,-Kč, celkové výdaje se zvyšují
na 20 235 800,-Kč
směrnici č. 2 pro realizaci účtování a odpisování majetku operativní evidence
směrnici č. 3 pro evidenci účtování a oceňování zásob
směrnici č. 7 pro poskytování a účtování cestovních náhrad
úhradu faktury č. 282011 předkladatel PMCS, Ing. L. Stránský, fakturovaná
částka ve výši 10 000,-Kč
Smlouvu mandátní č. 572/2011 - M, na výkon technického a investorského
dozoru při realizaci stavby „Kostice – oprava chodníku v ul. Nová“
Smlouvu mandátní č. 571/2011 - M, na výkon technického a investorského
dozoru při realizaci stavby „Kostice – kanalizace v ulici U Rybníka“
Smlouvu o dílo č. 570/2011 – D na zpracování projektové dokumentace stavby
„Oprava kapličky sv. Terezie v Kosticích“
cenovou nabídku společnosti Jančálek, s.r.o. na zpracování projektové
dokumentace stavby „Kostice, osvětlení dětského hřiště a tenisových kurtů“
cenovou nabídku ve výši 20 400,-Kč na provedení deratizačních prací v obci
zhotovitelem díla „Kostice – oprava chodníků části ul. Nová“ dodavatele V.
Prajku, stavební práce, IČO:70478546
pro Kabelovou televizi Kostice, p.o. převod částky ve výši 9 073,-Kč z
rezervního fondu do výsledku hospodaření za rok 2010
žádost společnosti AGROFOOD CZ, s.r.o na zrušení nájemní smlouvy na
pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Kostice, a to dohodou k datu 30.4.2011
záměr na pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Kostice, výměra pozemků
191, 1404 ha v k.ú. Kostice
termín jednání rady obce dne 13.4.2011 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.9.

nabídku společnosti RTV-5 servis, spol. s.r.o. na provozování digitální televize
a zajištění přístupu k internetu
žádost společnosti AGROFOOD TRADE, a.s., Kostice č.p.123, o pronájem
zemědělských pozemků ve vlastnictví Obce Kostice

1.3a.
1.3b.
1.3c.
1.4.
1.5a.
1.5b.
1.5c.
1.6a.
1.6b.
1.7.
1.8.
1.11.
1.12.

2.13.

3.

Rada obce neschvaluje:

3.10.

žádost nájemce bytu č. 338 v BDS Kostice o výměnu za byt č. 228

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

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