
(Isnesení z 100. schůze Rudv městvse
konuné dne 10. 5. 2010

Rada městyse' která se na své schůzi sešla dne 10. 5. 2010

bere na vědomí:
- plnění úkolů z minulé schůze RM
- vyjádření městyse Boleradice k záměrtl SUS JmK na opra\.rr silnice III142I
- výýčení hranice pozemku
- nabídku na rozhlas formou SMS
- žádostp. Zoubkové o byt

ukládá:
- U288l2010 - Ing. Jandovi _ prostudovat nabídku na rozhlas formou SMS

T:31.5.2010
- U289l2010 - Mgr. Korábovi _ vypracovat návrh pravidelfondu oprav v byovém domě č.325

T:31 .5.2010
- U29Ol2010 _ starostovi _ rozeslat upravený návrh zadání UP Boleradice členům ZM

T:31.5.2010
- U29Il2010 - úřadu městyse -vyzvatrodiče k jednaní o úhradě doplatku rozdílu mezi částkou

průměmou a částkou požadovanou - neinvestiční {ýdaje zažáky
T:31.5.2010

. Uz92l2010 - starostovi - oslovit 3 potencionální dodavatele na opravu hřbitovní zdi
T:31.5.2010

- U293l2010 - starostovi - urgovat vyhotovení mapy Boleradice azajistí připevnění ochranné folie
na stávající mapu
T:31.5.20i0

schvaluie:
- návrh mandátní smlouly na úpravu PD zpracování podkladů a podání žádosti na PPo Víckov

ve znění schváleném RM
- dohodu o úhradě neinvestiční nákladů nažáky s městem Klobouky u Bma
- návrh SoD s Františkem Pavůčkem, Pavlov, na opra\.u památky sv. Jan Nepomucký
- návrh zadániÚP Boleradice s připomínkami
- harmonogram dalších kroků k pořízení nového UP Boleradice
- vývoření místní vinařské stezky _ Tihelňa - Rozhledna

souhlasí:
- s pronájmem pozemku před prodejnou hospodářských potřeb za podmínky písemného

souhlasného stanoviska majitele přiléhajícího pozemku p.č.st. 73 a jeho doručení na UM

zmocňuie:
- starostu k podpisu Mandátní smlouvy na úpravu PD zpracování podkladů a podání žádosti na

PPo Víckov ve znění schváleném RM
- starostu k podpisu Dohody o úhradě neinvestiční nakladů nažáky s městem Klobouky u Brna
- starostu k podpisu SoD s panem Františkem Pavůčkem, Pavlov
- starostu k podpisu Smlouvy se Správou a údržbou silnic Břeclav

pověřuie:
- Jiřího Machače zastupováním městyse při výýčení hranice pozemku
- Libora Stehlíka zastupováním starosty v době čerpríní řádné dovolené od 17. _24.5.20110



provedla:
. rozpočtové opatření č,.3l20I0

proiednala:
- upravený návrh zadáníUP Boleradice
- návrh záv&ečného účtu městyse Boleradice zar.2009

doporučuie:
- ZM - schválit závěrečný účet městyse Boleradice zar.2009
- ZM- schválit upravený Návrh zadini UP Boleradice

stanoví:
- termín příští schůze RM na pondělí 3I.5.20I0 ve 20.00 hod.

fun u^k)
Libor Stehlík
místostarosta


