Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.19/2010 ze dne 15.9.2010

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.3.

program jednání rady obce č. 19/2010
Dodatek č. 1 k SOD č. 253/2005-D, mění se termín plnění na 31.10.2010 z
důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů pro akci „Rekultivace uzavřené
skládky Kostice“
SOD na zhotovení díla „Oprava plotu sportovního areálu v obci Kostice, cena
díla 124 000,-Kč bez DPH, termín plnění do 15.10.2010, zhotovitel V. Prajka
IČ:704785546
zaplacení faktur v celkové výši 482 690,-Kč, dle rozpisu v bodě 5
Dohodu č. 04-2010 o převzetí správy majetku Regionu Podluží, účastníci
Region Podluží a Obec Kostice
zakoupení vysavače listí v ceně do 50 000,-Kč pro úklid spadu z listnatých
stromů v obci
dokumenty pro úplnou aktualizaci územně analytických podkladů obce s
rozšířenou působností Břeclav
prominutí části nájmu za pronajaté prostory prádelny a krejčovství v BDS po
dobu přerušení provozu v termínu od 20.8. do 30.9.2010, tj. vrácení částky
297,-Kč /část nájemného za měsíc srpen 2010/, prominutí nájemného za
měsíc září 2010 ve výši 836,-Kč. Dále proplacení náhrady za ušlý zisk ve výši
10 000,-Kč
finanční příspěvek pro TJ Sokol Kostice na pořádání hodů 17. a 18.10. 2010,
náklady na hudbu do výše 45 000,-Kč
termín jednání rady obce dne 29.9.2010 v 17:30 hod.

1.4.

1.5.
1.6.
1.8.
1.10.
1.12.

.
1.14.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.2.

rozpočtové opatření č. 4/2010, příjmy se zvyšují o 2 094 300,-Kč, rozpočet
příjmů se zvyšuje na částku 22 094 100,-Kč, výdaje se zvyšují o částku 2 094
300,-Kč, rozpočet výdajů se zvyšuje na částku 22 731 400,-Kč
návrh o bezúplatném převodu majetku Regionu Podluží na Obec Kostice,
bude předloženo k projednání ZO č. 21
záměr k hornické činnosti – dobývání ložiska ropy a zemního plynu v
dobývacím prostoru Tvrdonice v k.ú. Kostice bez námitek
rozhodnutí 18. valné hromady Energetického sdružení obcí Jižní Moravy,
kterým se sdružení k 1.4.2010 ruší
závěry zasedání rady starostů Regionu Podluží ze dne 7.9.2010

2.7.
2.9.
2.11.
2.13.

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

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