
tlsnesení z 81. schůze Radv městvse
konuné dne 24. 8. 2009

Rada městyse, která se na své schůzi seš1a dne 24. 8.2009

bere na vědomí:
- plnění úkolů zRMaZM
- změnu územního plánu (čj. 484/09)
- pozvánku na burčákové slavnosti vH Burčákové unie
- zptávu o ýsledku kontroly hospodaření

schvaluie:
- povolení akce _ Žádostp. Jana Hoška (ěj. 475/09) _ za podmínky dodržení noěního klidu a dobých mravů
- návrh na omezení platnosti povolení pro těžbu dřeva na 2 měsíce

schvaluie s připomínkami
- Návrh SoD na akci Kanalizace C1helna

souhIasí:
- s úpravoupředzahrádky _ Žádostp. Dana Křižáková (ěj,: a6afi9)
- s vyjádřením k projektu RD _ (č j. 495109) - p. Josef Puěek
- povolením uložení stavebního materiálu na obecním pozemku (č j. 49410, _ Žádostp. M. oujeský - na

dobu nezbytně nutnou, maximálně l rok

ukládá: l'

U215/a9 - starostovi _ aktualizovat Směrnici č. 1/08 o zadávání veřejných zakézek
T:15.9.2009
U216l09 - starostovi vyžádat smlouvu SoD na akci Kanalizace Cihelna v elekÍronické podobě
T:15.9.2009
U2|7l09 - starostovi _ vyvolat vzájemné dohodovací Ťizení . Žádost Dr. Fialy (čj.: a9Ofi9) o pronájem
části pozemku p.č': 4045lI
T:15.9.2009
U2I8l09 _ starostovi - vyvolat vzájemné dohodovací Íízení - Žádost p. Ježe (ě j.: 49IlO9) o pronájem části
pozemku p.č.4045lI
T:15.9.2009
IJ219l09 - starostovi vyvolat vzájemné dohodovací řtzení s majiteli sousedních pozemků na místě samém -
p. Miroslav oujeslqý (č j,493l09) - Žádost o pronájem pozemku p.ě. 4O45lI.
T:15.9.2009

doporučuie:
- starostovi a místostarostovi - účast na Burčákových slavnostech v Hustopečích
- starostovi a Ing. Jandovi - účast na semináři pro starosty obcí JmK - Pohořelice 10.9.2009

stanoví:
- stanoví ceny pro drobný prodej a sluŽby na Uřadu městyse:
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Jan Korá6 !
starosta

hod.

Libor Stehlík
místostarosta
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