
(Jsnesení z 34. schůze Rudv městvse
konané dne 6.2.2012

Rada měsýse, která se na své schůzi sešla dne 6.2.2012

bere na vědomí:
- informaci starosty o splnění úkolů
- informaci o účasti starosty na Mikroregionu Hustopečsko a na jednání RRA JM
- ýsledky inventarizace majetku městyse zatok2}Il anávrh na vyřazení neupotřebitelného majetku městyse
. nabídku firmy Konzu|takzasí|ání krizol"ých SMS za úplatu
- informaci o návrhu smlour,y s firmou Synetix
- informaci o žádostech měsýse na dotace (r,ystroj a výzbroj JSDH, dokoněení opravy hřbitovní zdi, úrolcy

z úvěrů' podpora projektů v oblasti kultury - vše u JmK),
informaci odevzdání žádost u MMR na rekonstrukci dětského hřiště 

',Sluníčko.. 
a připravení

na dotaci -bezdrátový rozhlas (čeká se r,yhlášení výzvy).
žádosti naMŽP

informaci Starosty o nutnosti provést úpravy azpracování předepsané provozní dokumentace pro plynovou
kotelnu a obecní sál
infonnaci starosý o přípravě návrhu nového organizaěního a Pracovního řádu městyse Boleradice aZásad

ry dáv áni místních periodik
informaci starosty o jednání s Ing. Jandou
informaci Starosty o postupu přípravy opravy stropu v ZS a MS
nabídku firmy Codexis _ online (SW produkt)

uk|ádá:
- U9lz0I2 - radnímu Hřibovi - připravit návrh na zabezpeěení web služeb pro městys Boleradice, kteý

předloží k projednání na RM do 29.2.2072 T: 29.2.2012

- . U10/2012 - starostovi . zaslat návrh nového organizaěního a Pracovního řádu městyse aZásad lydávrání
periodik radním k prostudování a připomínkování do 13.2.2012

T: 13.2.2012

schvaluie:
- žádost p. .

prostor a energie
č,j.66120|2) o lystavení splátkového kalendáře k uhrazení nedoplatku za pronájem

- pronájem pozemků městyse

se seznámila:
- s doplněním údajů v kronice městyse zar.2010

pověřuie:
- starostu kjednání S panem Šedým ve věci zpracovánípředepsané dokumentace formou SoD
- starostu k podpisu smluv o pronájmu s žadate|i

doporučuie:
- starostovi úěast na jednání Mikroregionu Hustopeěsko dne 15.2.2012 a setkání představitelů měst a obcí JmK

v Brně 2I.2'20\2

proiednala:
- výsledek inventarizace majetku městyse zarok2017
- program zasedáni ZMna den 16.2.2012
- Rozpoětoqý qýhled městyse Boleradice na1éta2013-20l5
- Návrh nal,ryiazeníneupotřebitelného majetku ZŠ a MŠ Boleradice

Plán odpisu DH a NH majetku ZS a MS Boleradice

stanovr:
- termín příští schůze RM na 29.2
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