
[Isnesení z 25. sch ze Rudy měsívse
konuné dne 17. 10.2011

Rada městyse. která se na své schťrzi sešla dne 17.1 0.20II

bere na vědomí:
plnění rikol:iuz minulé RM
informaci starosty o jednrání v Solnici (objednaní komunální techniky)
informaci Ing. HŤiba o moŽném zprisobu Ťešení vnitŤního spojení UM cestou IP telefonri
nepŤítomnost starosty ve dnech 3 1 .10. a I.11.2011 z drivodu dovolené
náwh starosty na zrušení Komise pro nákup komunální techniky a Komise pro zemní planovaní
kr.I.2012
návrh starosty na zízení Komise pro qfstavbu a rozvoj od 1.1 .2012
nabídku firmy Alestra o moŽnosti rcalizace projektu obnovy dětského hŤiště cestou dotačního titulu

ukládá:
- UI2I|2011 _ starostovi _ zapracovat pŤipomínky radních do vyhlášek a pŤipravit vyhlášky k

projednríní na následující jednríní RM dne 2.I|.20|1 T:2.II.20II
- UI22l2011 _ radnímu Ing. HŤibovi _ pŤipravit cenovou kalkulaci k zavedení IP telefonri pro ÚM

T:2.11.2011
- UI23l2011 _ starostovi _ oslovit strany a hnutí zastoupené v ZM k delegovríní do nově navrhované

Komise pro qfstavbu a rozvoj ' T:24.IL.2OII
- UÍ24l201 1 _ starostovi _ pŤipravit podklady k rozpočtu 20|2 (aktivity) na další jednaní RM dne

2.11.2011 T:2.11.2011

schvaluie:
- žádost o poskytnutí pŤíspěvku ztozpoětt: městyse (ěj.4I5l2011) na potízení školních učebních

pomricek
- vyčlenění místnosti č.2 v dostavbě oU pro činnost oS Nedánov

pověňuie:
- místostarostu zastupováním ve funkci starosty ve dnech 3 1.10. a I.ll,20I|

donoručuie:
- starostovi ričast najednrání Mikroregionu Hustopečsko, na seminiffi k malym projektrim v BŤeclavi
- místostarostovi ričast na Dni malÝch obcí

zmocnule:
- starostu k podpisu smlouvy o bezriplatnémvyužití místnosti č.2 v dostavbě oU pro ěinnost oS

Nedánov na dobu pěti let
- starostu k dalšímu jednaní se zástupci f,rrmy o moŽnosti rca|ízace projektu obnovy dětského hŤiště

cestou dotačního titulu

proiednala:
návrh obecně závaznych vyhlášek

stanoví:
termín pŤíští schrize RM na 2.II.2017 V 19.30 hod.
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Drahomír Hausner
starosta

LadiŠlav Horák
místostarosta


