
(Jsnesení ze 94. schůze Rudv městvse
konané dne 8. 2. 2010

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 8.2.2010

bere na vědomí:

- plnění úkolů z minulé schůze RM
- povolení odstranění stavby p.č.st. 195 (čj.:60l20I0)
- doplnění žádostí p. KřiŽákové (čj.: 74l20I0) _ informační místo, po zřízeni informačního místa bude

městys dodávat požadované informace, materiály azajistíprezentaci na webové stránce obce
- nabídku na prodej pozemku - p. Rehákové,BŤezí (čj.: 55/2010)
- návrh Smlouvy o poskyování elektronických zdrojů - Národní knihovna
- pozviánku na členskou schůzi STP Hustopeče
- přehled o podaných žádostech o dotace
. termín jednání odborné komise dne 9.2,201,0 - komunální technika

schvaluie:
).

- zaďávací podmínky pro výběrové Ťízení na pronájem penzionu
- schvalujerestauraciHoško (čj.:4812010)akcizapodmínky,ževpátek19.3.budekrčekuvolněn

pro Vinařský spolek a sálbude Vinďskému spolku k dispozici uklizen v neděli 31.3. od 10.00 hod.
. Dohodu o spolupráci s Kominictvím Šebesta (čj.: 63l20LO)

neschvaluie:
- prominutí d\užné částky zauěebnípomůcky zaZŠ

ukládá:

- U26Il2010 - starostovi - podepsat dodatek č. 1 nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem Penzionu
v souladu s usnesením ZMze dne 28.1 .2010
T:15.2.2010

- U262l2010 _ starostovi - vyvěsit Yýzvu k podávání nabídek na pronájem penzionu v termínu od
10.2.2010 do 8.3.2010.
T:15.2.2010

- U263l2010 _ starostovi - vyvěsit zámět na odprodej části pozemku p.č. 404514 - (čj.: 49l20I0)
T:15.2.2010

- U 26412010 - starostovi - účast na konferenci SOMJM dne 11 .3.2010 (č,1.: 54ll20I0)
-- účetní - uhradit členský poplatek Svazu obcí a měst

T:15.2.2010

zmocňuie:

- starostu k podpisu Dodatku č. 1 smlouvy se stávajícím nájemcem penzionu
- starostu k podpisu Dohody s Kominictvím Šebesta

doporučuie:

- informovat vlastníky okolních pozemků o nabídce pozemku p. Řehákové
- kronikařce obce účast na školení kronikářů dne 9.3.2010
- starostovi účast na seminářích a školeních pro starosty
- členům Radv účast na iednáníchZŠ aMŠ s rodiči



a

odkládá:

- na příští jednání RM Návrh smloulry o poskýování elektronických zdrojů -Národní knihovna
- na příští jednaní RM - žádosti spolků o dotace

stanoví:.

- termín příští schuze RM na pondělí 22.2.2010


