Zastupitelstvo obce Kostice

Výpis z usnesení ze zasedání ZO č. 8 ze dne 22.1.2020
1. Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje:
1a)
1b)
3)

4)
5a)

5b)
5c)

5d)

Program 8. zasedání zastupitelstva obce
Ověřovatele zápisu 8. zasedání zastupitelstva obce paní JUDr. Annu Bradávkovou
a MUDr. Janu Izsófovou.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD19-034 „SPORTKLUB KOSTICE“ uzavřený
mezi objednatelem Obcí Kostice a zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.,
Hodonín 695 01, Měšťanská 3992/109, IČ 26285363 v předloženém znění týkající
se přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj.
daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně
je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).
V předloženém znění investiční akce v roce 2020.
Podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace dětského hřiště a výstavba
pumptreckové dráhy včetně mobiliáře“ z programu DT 117d8210H - Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba rybníků a tůní v k.ú. Kostice
z programu OPŽP – prioritní osa 4, ochrana přírody.
Podání žádosti o dotaci na projekt Realizace ÚSES a protierozních opatření –
oblast za bývalou skládkou za Hraničkou - OPŽP – prioritní osa 4, ochrana
přírody
Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Jihomoravského kraje na “Zpracování
územních plánů 2020”.

2. Zastupitelstvo obce Kostice bere na vědomí:
2)
6a)

6b)

Zprávu o činnosti rady obce od 7. zasedání zastupitelstva obce.
Rozpočtové opatření č. 11, rozpočet příjmů se zvýší o 2 455 900,- Kč, celkový
rozpočet příjmů se zvýší na 40 213 100,- Kč, rozpočet výdajů se sníží o
21 437 800,- Kč, celkový rozpočet výdajů se sníží na 37.468 300,- Kč, financování
se sníží o 23 893 700,- Kč.
Žádost o prodloužení termínu následné bytové výstavby o 3 roky, a to do
26.1.2023 v předloženém znění.

………………………………………..
Mgr. Vladimíra Požgayová
místostarostka

……………………………………..
Mgr. Libor Balga
starosta

