(Jsnesení z 37. schůze Rudv městvse
konuné dne 26.3.2012
Rada městyse' která se na své schůzi sešla dne 26'3.2012

bere na vědomí:
- informaci starosty o splnění úkolů
- informaci o účastimístostarosty na ělenské schůzi STP Hustopeče
- informaci zástupce firmy Lamberga o možnosti pořízeni nového veřejného LED osvětlení pro městys
Boleradice včetně možnosti financování této investiění akce
- návrh vydávání místníchperiodik
- informaci starosý o stanovisku p. M. Křižáka k návrhu smluv o směně a odprodeji pozemků vě. připomínek
- informaci p. Mgr. Korába o qýsledcích otevíráníobálek k odprodeji pozemku p.ě. 1581 ,,Letiště..
- zptávu starosty o potřebách, možnostech rozvoje aúdržbyobce s ýhledem do konce roku20l2
- nabídku firmy Filler k provedení ěištění kana|izací
- informaci radního Ing. Ilřiba o opožděnídodání nabídky na tisk propagačníchmateriálů obce, nabídka bude
prezentována na příštímzasedání RM
- informaci starosty o problematice řešení odkupu' případně směny pozemků s majite1i na jejichž pozemcích se
nachéníobecní komunikace
- informaci o provedeném vyměření pozemků pronajímaných městysem

ukládá:

-

UI3l20I2 _ radnimu Ing. Hřibovi
na příštízasedání

RM

.

IJI4|20I2 - radnímu Mgr. Korábovi
příštímzasedání RM

připravit podklady pro pořízení certifikovaného elektronického nástroje

l.
-

T

:

I0,4'20I2

dopracovat připomínky ke smlouvám a předložit návrh smluv na

schvaluie:
- Smlouvu s OSA pro rok 2012
- Dodatek ě. 3 ke smlouvě o nakládání s odpadem č).612006ll s Městem Klobouky u Brna

T:10.4.2012

pověřuie:

-

-

starostu
starostu
starostu
starostu

k
k
k
k

dalšímu jednaní s pořadateli Agrotec petronas syntium ra||y 2012
dalšímu jednaní s firmou Lamberga ve věci obnovy veřejného osvětlení

podpisu Smloury s OSA pro rok20l2
projednání problematiky zavedení certifikovaného elektronického nástroje na zasedání
Mikroregionu Hustopeěsko
starostu k podpisu Dodatku č. 3 ke smlouvě o nakládání s odpadem č). 612006ll s Městem Klobouky u Brna

provedla:
- rozpočtovéopatření č,.2l20I2
doporučuie:

-

starostovi účastna jednání Mikroregionu Hustopečsko dne 28.3.20|2
Starostovi zaslat návrh na lydání periodik zastupitelům k připomínkování

seznámila se:
- s lyhodnocením předložených nabídek na odprodej pozemku p.č. 1581 _,,Letiště..
nedoporučuie:

-

na záklaďě r,yhodnocení předložených nabídek odprodej pozemku p.ě. 1581 -,,Letiště..

stanoví:

-

termín pro posouzení nabídek na opravu stropu v ZŠ'"aN{s na2.4.20l2 v 20:00 hod na

váhy pro jednotlivá kriteria -cen. nabídka 50oÁ;
termín příštíschůze RM na I0.4'20I2 v 20.:00
ť
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