Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.1/2011 ze dne 5.1.2011

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.4.
1.6.
1.8.

1.17.

program jednání rady obce č. 1/2011
do funkce člena komise pro projednávání přestupků paní H. Šimkovou
zaplacení faktury č. MT2010/049, fakturovaná částka ve výši 49 953,- Kč
návrh nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště a tenisových kurtů,
pronajímatel Obec Kostice, nájemce TJ Sokol Kostice
Dodatek č.10 ke Smlouvě č. 2023 o dodávce vody z veřejného vodovodu a
odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací
platový výměr pro ředitelku MŠ Kostice upravený podle vládního nařízení č.
222/2010 Sb.
termín jednání rady obce dne 19.1.2011 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3.

vládní nařízení č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů, snížená výše odměn bude předložena k projednání a schválení v ZO
č.3
informaci Svazu měst a obcí pro členy zastupitelstva obce
nominaci opravené kapličky Sv. Kříže do soutěže „Nejlépe opravená kulturní
památka JMK v roce 2010“
žádost Kostelní Jednoty Sv. Terezie v Kosticích o prodloužení termínu, ke
kterému se zavázala v čl. IX darovací smlouvy ze dne 17.1.201, žádost bude
předložena k projednání ZO na zasedání č.3
fúzi sloučením společností MND a.s. Hodonín, Moravské naftové doly, a.s.
Hodonín a Europgas a.s. Praha, nástupnickou společností je MND a.s.
Hodonín, IČ:28483006
sdělení Povodí Moravy, s.p. o převzetí drobných vodních toků do jeho správy
stanovisko Z. Popka ke směně pozemku parcela číslo 851/51 za obecní
pozemek, ve věci proběhne osobní jednání

1.10.
1.15.

2.7.
2.9.
2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

3.

Rada obce ukládá:

3.2.

zpracovat návrh rozpočtu obce na rok 2011 v termínu do 19.1.2011, zajistí
starostka a místostarosta obce

4.

Rada obce neschvaluje:

4.5.

zařazení obce do zvláštního režimu pro platbu sociálního pojišt ění pro malé
organizace

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

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