
Usnesení z 36. schůze Rudv městvse
konuné dne 12.3.2012

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 12.3.2012

bere na vědomí:
- informaci starosty o splnění úkolů

ukládá:
- UI2l20|2 - starostovi - vyvěsit záměr na odprodej dřeva

schvaluie:
- Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR

informaci o neúčasti zástupce obce na jednání Mikroregionu Hustopečsko
informaci Starosty o zpracováni a odevzdání projektové dokumentace na opravu stropu v 7Š aMŠ, přeložení
veř. osvětlení a obec. rozhlasu ve středu obce v souvislosti s překládkou vedení NN na SU v Kloboukách u B.
informaci Starosty o přípravě výběrového Íizení na opravu stropu v ZŠ a MŠ
informaci starosty k přípravě výstavby chodníku ve Vrchní ulici (zadání projektové dokumentace)
informaci starosty o přípravě přeložení veř' osvětlení a obec. rozhlasu _práce provedou pracovníci městyse
informaci Starosty o možnosti zpracováni studie na úpravu pozemku v Randlích
inf. starosty o jednání. p.I o dalším postupu při řešení problematiky kouření v místním pohostinství
informaci starosty o záměru odprodat výéžené dřevo po provedeném ošetření stromů
informaci Starosty o podepsání smlouvy o odkoupení pozemku od p. Šnajdové
informaci Starosty o provedení úprav vnitřní sítě na úřadu městyse
informaci Starosty o nabídce dotisku propagaěních materiálů k rozhledně a možnosti pořizování videí a jejich
umisťování na web stránky obce
informaci Starosty o problematice řešení odkupu, případně směny pozemků s majiteli na jejichž pozemcích se
nacházi obecní komunikace

T:14.3.2012

neschvaluie:
- vydání souhlasného stanoviska o uspořádání Agrotec petronas syntium ra|Iy 2012 ve dnech 22.-23.6'2012

pověřuie:
- starostu
- starostu

k podpisu Smlour,y o organizaci a výkonu veřejné sluŽby s Úřad"m práce ČR
k zas|áni zamítavého stanoviska RM pořadateli Agrotec petronas syntium ra||y 2012

starostu k jednání s Bc. Pavlem Běťákem, Dis o možnosti zpracování studie na úpravu pozemku v

doporučuie:
- místostarostovi účast na jednání STP Hustopeče dne 16.3.2012

proiednala:
- žádost o vydání souhlasného stanoviska o uspořádání Agrotec petronas syntium ra||y 2012

děkuie:
- radnímu Ing. Hřibovi a p. Capkovi na provedení úprav vnitřní sítě na úřadu městyse

stanoví:
- termín příští schůze RM na 26.3'2012 v 19.00 hod.
- cenu za odprodej dřeva _ topol 300,- Kč/prm
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Starostu KJednanl S lJc. Pavlem tJéíakem, l)ts o moŽnostl zpracování studie na úpravu pozemku v Randlích
starostu k dalšímu jednání s panem Hoškem při řeŠení problematiky kouření v místním pohostinství
starostu k dalšímuJednání s i' I ve věci odprodeje a směny pozemků městyse dle studie Mokřadu
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