
Usnesení z 31. schůze Radv městvse
konuné dne 2.I.20I2

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 2'1'2012

bere na vědomí:
- splnění úkolů za rok20|2
- informaci o stavu lyúčtování dotací spolků zarok20I| a žádosti o dotace spolků narok2012
- žádost pana Ivo Zemana (ě j. 52912011) o převedení bytu na nového majitele s tím, že smlouva bude zaÍazena

na nejbližší jednání RM a ZM
- informaci o stavu přípraly zřizení Komise pro ýstavbu a rozvoj
- informaci starosý o zabezpeěení akce Regiontour 2012 ve dnech 13. - 1 5.|.2012
- pokračování těŽby v obecním lese v roce 2012 - lokalita Hájky
- informaci o jednání DSo Dobrá Voda a návrh rozpočtu na r.2012
- informaci starostv o wužití sálu a řešení úhrad

ukládá:
- UI|20I2 - radnímu Mgr. Korábovi - připravit podklady pro odkoupení pozemku v k.ú. Němčičky na jednání

ZM dne 16.2.2012 T: 16.2.2012
- |J 2l20I2 - radnímu Ing. Hříbovi - zapracovat projednanou qýši dotací spolkům do návrhu rozpočtu 2012

T: 9.1.2012
.ý - U 3l20I2 - starostovi - zaslat návrh rozpočtu zastupitelům a pozvat zastupitele na pracovní jednání

k rozpočtu na den 9.I.z0I2 v 19:00 hod. T: 4.I,2012

schvaluie:
- užití znaku městyse Boleradice pro qtvoření sběratelské kolekce ,,Erby měst a obcí České republiky..na

předmětech,,BUTTON.. společností AKTIV 95 s.r.o.
- Dohodu o pracovní činnosti pro: Jiřího Jambora, Danu Křižákovou, Ing. Jiřího Jandu, Martina Horáka
- Dohodu o provedení práce pro: Mar1u Korábovou
- SoD S panem Karlem Šabatou nar,2012 - údržbaveřejného osvětlení a rozhlasu
- Smlouvu o zajištění péče o toulavé psy a kočky s paní Lenkou Malinovskou - útulek pro zvířataBulhary

se seznámila:
- Se záměremvyužiti pozemku p.č' 1581, kterou přednesl pan Libor Stehlík (čj.: 519/2011)

zrušuie:
- dnem 1'1.2012 Komisi pro výběr komunální techniky a Komisi pro územní plánování

pověřuie:
\- - starostu k podpisu Dohod o pracovní činnosti s p. Jamborem, p. Křižákovou, Ing. Jandou, p. Horákem,

Dohodu o provedení práce s p. Korábovou
- starostu k zabezpeěeni pozváni p. Martina KŤižáka na jednání RM dne 23.1 ,2012 k problematice směny

pozemků
- starostukpodpisu SoD sp. Šabatoua Smlouvuozajištěnípéčeotoulavépsyakočky sp. Malinovskou

doporučuie:
- starostovi účast na poradě v Hustopeěích dne 4.1 .2012 - Veřejné práce v roce 2072, účast na semináři v Brně

dne l0.1 .2012 - ochrana aidržba veřejné zeleně, účast na projednání UP Klobouky u Brna dne 12.I,20|2

proiednala:
- návrh rozoočtu narok2012

stanoví:
- termín příští schůze RM na e .1.zo 1 2 u,.lj_ffi--w.{f" ._ 
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Ladislav Horák
místostarosta

r. Drahomír Hausner
starosta
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