
(Jsnesení z 99. schůze Radv městvse
konané dne 22. 4. 2010

Rada městyse' která se na své schuzi sešla dne 22. 4.2010

bere na vědomí:
- plnění úkolů zmnulé schůze RM
- ýsledek ýběrového řuenÍna,,opravu chodníku..
- ýsledek ýběrového řízení na 

',opravu 
schodiště u kostela..

- sdělení manŽelů Zemanoých k provedení terénních úprav
- dohodu nájemníků z býového domu ě.325 o úhradě úpravy anténního systému z fondu

oprav
- informaci o jednání s firmou KORDIS
- zprávu o výsledku jednání komise pro výběr komunální techniky

ukládá:
- U285l2010 _ starostovi _ jednat s odborem školství Prahy 6 o ýši podílu na neinvestičních

nákladech nažáka
T: 10.5.2010

- ukládá starostovi uplatnit reklamaci u zhotovitelů příslušných částí chodníků U286l20I0
T: 10.5.2010 ,!. .. starostovizahájltjednání s odborem dopravy při MěU Hustopeče ve věci nesouhlasného
stanoviska s pořádáním Agrotec rallye a Ing. Jandovi zveřejnit na internetových stránkách
obce nesouhlasné stanovisko ZM a informaci o pruběhu závodu U287lI0
T:30.4.2014

zmocňuie:
- starostu k podpisu SOD s firmou MIKO Neslovice
- starostu k podpisu SoD s firmou Liďák - průmyslové podlahy
- starostu k podpisu SoD s panem VladimÍrem Stehlfterr1 Boleradice
- starostu k podpisu Smlouly se Správou a údržbou silnic Břeclav
- zmocňuje starostu k podpisu smlouvy s SUS Brno

souhlasí:
- se změnou vedení linky 612 IDS _ prodloužení spoje ze Sokolnic do Tuřan
- s úpravou a změnou trasy linky 541 IDS ve směru Klobouky - Hustopeče
- s pouŽitím veřejného prostranství pro vystoupení cirkusu Katonas dne 28.-29.4.2010

pověřuie:
- místostarostu zastupováním starosty při kolaudaci dne 23.4.20|0

provedla:
- rozpočtové opatřeníč. 2/2010

žádá:
- žádá o zavedení přímé linky Boleradice-Šitbořice-Brno (Zvonďka)

schvaluie:
- nabídku f. Wolters Kluwer Čn, a.s. na systém ASPI



- smlouvu o právu provést stavbu (čj.25gl1r0)- s SÚS Brno

neschvaluie:

--bídk" 
nabídku f. PROFIDATA na rok 2010

stanoví:
TI"'-i'' příští sghťrze RM na pondělí 10.5.2010 ve 20.00 hod.

L{-
Libor Stehlft
místostarosta
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