(Jsnesení ze 109. schůze Rudv městvse
konuné dne 6.9. 2010
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 6. 9.2010

bere na vědomí:

-

plnění úkolůz minulé schůze RM
rozhodnutí o přidělení dotace z Ministerstva kultury CR
oznámeni oPŽP o přidělení akceptačního číslana akci PPo Víckov
informaci o způsobeníškody pracovníkem obce při výkonu zaměstnání
schválení výjimky pro podpis smlouvy o přidělení dotace - JmK (čj. 44612010)
zpétvzetížádosti (č1: 397l2010) o odprodej části pozemku p.č. 29311I

ukládá:

-

U32Ol2010 _ starostovi - zas|at odpověď - dotaz na parkování - Pavel Kohút (ěj' 44Il20I0)
T: 15.9.2010
U32Il2010 - starostovi - zas|at odpověď Žadate\ce paní Hausnerové, Bmo čj. 42612010 - žádost o
přidělení býu.
T:15.9.2010
U322l2010 - starostovi . zaslatpozvánky _ časpvý harmonogram' programová náplň, technické
zajištění - předaní historického lisu
T: 1 1.9.2010
U323l2010 _ starostovi _vyžáďat návrh smlouvy - nabídka dodávky elektřiny pro veřejné
osvětlení - E.oN
T: 11.9.2010

schvaluie:

-

smlouvu s lesním správcem nar.20II
po dohodě s nájemníky Návrh pravidel fondu oprav byového domu ě.p,325
jednorázovévypl'acení odměny starostovi obce po skončenífunkčníhoobdobí ve smyslu
$ 75 odst. 2 zákonač,. L28l2000 Sb. v platnémznění v měsíci prosinci 2010
pÍogram ZM- poslední zaseďání
žáďosto povolení výjimky z poětu žákůvZŠa MŠBoleradice (ěj.453l20LO)
smlouvu o přidělení neinvestičnífinančnípodpisu z rozpočtu JmK na výzbroj a výstroj JSDH
Boleradice
přijetí dotace zrozpočtuJmK na opra\.u chodníku v rámci dotačníhoprogramu PRV

zmocňuie:

-

starostu
starostu
starostu

s lesním správcem nar.20Il
podpisu
s JmK - dotace navýzbroj a výstroj JSDH Boleradice
smlouvy
k
k podpisu smlouvy s JmK - dotace na opravu chodníku

- k podpisu smlouvy

-

doporučuie:

-

účastradních na schůzi KPSČ - příprava Sjezdu rodáků apŤátel2OI1

navrhuie:

-

případný odprodej či uzavření nájemní smlouvy
44212010) _ žáďost o povolení oplocení

-

žádost manŽelů p. Lovasové a p. ŽemHčky (čj.

proiednala:

-

návrh Pravidel Fondu opÍav býového domu

stanoví:

Tl.'-ín

příštíschůze RM na 20.9.2070

('.Ésr6-

Libor Stehlík
místostarosta

