
z 24. Sch ze Rudv městvse
konuné dne 3.10.2011

Rada městvse. která se na své schrizi sešla dne 3.1 0.201 1

bere na vědomí:

ukládá:

(Jsnesení

plnění rikolri z minulé RM
informaci starosty o jednríní Mikroregionu Hustopeěsko a neríčast zástupcťr Boleradic na Valné
hromadě burčákové unie
informaci starosty o nutnosti obměny pobočkové telefonní ťrstŤedny
informaci starosty o neakceptaci Žádosti k projektu Varovn;f protipovodřovy systém
informaci starosty o neakceptaci žádosti k projektu PPo v trati Víckov
informaci i zptisobu Ťešení opatŤení v lokalitě U hŤiště (pŤeloŽení odpadního potrubí a prohloubení
pŤíkopu)
informaci o nabídce ECenviconsult _ zpracovéní projektové dokumentace do rovně stavebního
Íízení včetně (odvod sráŽkové vody Pekelná, PastyŤská)
V;froční zprávuzŠ a vŠ za školní rok2OI0l207I
informaci o plnění rozpočtu městyse za období |eden-záňí20I|
informaci o zas|ání děkovného dopisu Diakonií Broumov
informaci o trvající nabídce na odkoupení dornu Kabelovfch
informaci o nabídce firmy Elektrowin _ recyklujte s Hasiči

UIl3l20I1 _ radnímu Ing. HŤibovi _ pŤipravit nabídkové podklady k obměně pobočkové ristŤedny
(technologie, finanční kalkulace) r: I7.I0.20II

UII4/20I1 _ starostovi _ zpracovat a podat odvolání v součinnosti s Ing. DvoŤákem (vZD Invest)
(projekt PPo v trati Víckov) T: I7.I0.20II

UII5/20I1 _ starostovi a radnímu Ing. HŤiboví_ zapracovat podklady _ cenovou kalkulaci
ECenviconsult (problematika dešťové vody v ul. U hŤiště, Pekelná a Past;fŤská) do návrhu rozpočtu
nar.20l2 T:23.11.2011

UII6|20I1 _ starostovi - zpracovat a zas|at žádost na VaK BŤeclav - prodloužení vodovodu Ke
hŤišti a prodloužení vodovodu Vrchní ulici T: 13.1I.201|

UII7120I1 - RM ukládá radnímu Ing. HŤibovi zajistit moŽnosti a termíny zpracovéní projektu
veŤejného osvětlení v centru obce v souvislosti s pŤekládkou vedení firmou E.oN T: |7.l|.20I1

UI18|20I1 . RM ukládá radnímu Mgr. Korábovi pŤipravit dokumentaci k pŤípadnému odkoupení
pozemk v centru obce v souvislosti s pŤekládkou vedení firmou E.oN a pokračoviíní rekonstrukce
chodníkri na Dolním konci T: I7.||.20l|

U||9/20I1 - RM ukládá místostarostovi zajistit zaněÍení pozemk v centru obce v souvislosti
s pŤekládkou vedení ťtrmou E.oN T: 17.II.20I|

U120l20I1 - RM ukládá starostovi vyvolat jedniíní s Telefonicou o pŤekládce vedení v centru obce v
souvislosti s pŤekládkou vedení firmou E.oN T: I7.II.20II



schvaluie:

žádost o poskytnutí pŤíspěvku zrozpoětu městyse (č,j.37412011, ěj.: 40012011, čj.: 40I12OI1, ) na
poÍízeni školních učebních pomricek
smlouvy s firmou Elektrowin a Ekolamp o zpětném odběru elektrozaÍízení
podaní žádosti o zajištění provozování vodovodu Ke hŤišti a prodlouŽení vodovodu Vrchní ulice
vyčlenění propagačního materiálu: 50 ks kniha Boleradice slovem aobrazem,2O ks DVD Jak se žije
pod Nedánovem a 50 ks odznak Boleradic
pronájem sálu k poŤádáníIekcíZumba dle platného ceníku Úv 1e1.: 40912OII)

zmocnule:
- starostu k podpisu smluv s f. Elektrowin a Ekolamp o zpětném odběru e|ektrozaŤízeni
- starostu k jednrání s environmentální kanceláŤí a podání žádosti v rámci nové vyzvy v listopadu 2011
- starostu k hospodďení s vyčleněnym propagačním materiálem
- k dalšímu jednání s rodinou Kabelovych ve věci možného odkoupení nemovitosti

provedla:
rozpočtové opatŤení č. 6

proiednala:

termín pŤíští schťrze RM na 17 .1 0.201 1 v 19 .30 hod.

starosta

l**--*'F

Ladislav Horák
místostarosta


