
(Isnesení z 19. schůze Radv městvse
konané dne 25.7.2011

Rada městyse' která se na své schůzi sešla dne 25.1 .20I\

bere na vědomí:
- plnění úkolů z minulé RM

informace o pruběhu jednríní, kteých se zúčastnil starosta a místostarosta
informaci o přípravě Sjezdu rodáků apŤáte| Boleradic
informaci o možnosti účasti na prezentaci Boleradic na Pálavkém vinobraní
nabídku firmy Anax Security na zabezpeěení revírní ěinnosti v Boleradicích
odstoupení f. Stavoě s.r.o. Horní Bojanovice odrca|izace zakázky oprava chodníků ve středu obce
informaci o možnosti ziskání grantu na qýsadbu stromů
informaci o pokračování akcí ýstavba zastávky' opravy chodníků, instalace pohledoqých panelů na
rozhlednu, zahájení rekultivace skládky v Randlích, příprava instalace dopravního znaěení a zpomalovacího
pásu v ul. Pasýřská, opravu komunikací (vytluky), opravu komunikace u Šemorového
informaci o dokončení apředání historického kroje
oznámení TJ Sokol o konání akce Letní noc na stadiónu - pořadatel J SDH

souhlasí:
- Se zapojenim do připravované sbírky Diakonie Broumov v měsíci srpnu 2011
- s oslovením f. Mikulica s.r'o., která se umístila na druhém místě ve VR na opravu chodníků ve středu obce

ukládá:
- UI03l2011*starostovi-l,yvěsit záměr napronájempozemku p'ě.293124 (čj.2751201I)

T:29.8.2011
- UI04l2011 - starostovi - r,1věsit zétměr na odprodej stavebního použitého materiálu

T:29.8.2011

schvaluie:
- Dodatek č. 1 Smlouly o zajištění financování systému IDS JmK
- žádost Ing. Brablíka ve věci pronájmu pozemku p.ě.293124 v k.ú. Boleradice (ěj. 275l20I1)
- Smlouvu s Enveromentální kanceláří nazabezpeěení dotací nabezdrátoý rozhlas
- odprodej použitého stavebního materiálu v majetku městyse:

. cihla plná - 6,- Kč
- taška pá|ená 3,- Kč
- obrubník silniění nepoškozený 30 

'- 
Kč

- obrubník silniění poškozený 10 ,- Kč
- obrubník zahradni nepoškozený 5 ,- Kč
- obrubník zahradni poškozený 2,-Kč
- d|aŽdice rozměr 3 0x3 0 za 3 0,. Kělm2

- SoD s firmou Mikulica S.r.o. na opravu chodníků ve středu obce

zmocnule:
- starostu k podpisu Dodatku č. l Smlour,y o zajištění financování systému IDS JmK
- starostu k podpisu Smlouly o pronájmu části pozemku (500 m2) za cenu 0,20 Kělm2lrok
- starostu k podpisu Smlouqr s Enveromentální kance|ářina zabezpeč,eni dotací na bezdrátoqý rozhlas
- starostu k podpisu SOD s firmou Mikulica s.r.o.

provedla:
- rozpočtové opatření ě.4l20I1

stanoví:
- termín příští schůze RM na 8.8'20l thsÍ}ÉFv

starosta


