
Usnesení z 39. schůze Rudv městvse
konuné dne 24.4.2012

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 24,4.2012

bere na vědomí:
- informaci místostarosty o splnění úkolů z minulého období
- informaci o petici proti návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína
- informaci o jednání s Uřadem práce Hustopeče p. Kopeckým a p. Damborskou Břeclav ve věci koordinátora

veřejné služby
- zprávu o přezkoumání hospodaření městyse Boleradice zar.2011
- nabídku p. Pavla Skály na opravu komunikací
- informaci o odbomých seminářích Národního centra regionů
- informaci o semináři,,Problémy při kontrole čerpání dotace v fondů EU..
- uzemni souhlas s umístěním stavby vodovodní přípojky (Kačmář-Kačmářová) na pozemku p.č,. 96, 4045154
- výzvu k podání žádosti do 2' kola programu Podpora obnor,y kulturních památek prostřednictvím obcí

s rozšířenou působností
- informaci Ing. Hřiba o změně poskýovatele webhostingu

ukládá:
- UI712012 * místostarostovi - zaslání návrhu směnné smlouvy p. Martinu Křižákovi ke kontrole údajů

T:27.4.2012
- U18l2012 _ místostarostovi zasláni návrhu kupní smlouvy p. Martinu Křižákovi ke kontrole údajů

T:27.4.2012proiednala: /'

- návrh programu zasedániZM dne 2.5'2012
. žádost (čj.17412012) Jiřího a Bedřišky Švecových o převedení bytu č. 1. Žádost s|. Nely Capkové o umoŽnění odborné praxe na úřadě městyse Boleradice
- návrh směnné sm|ouvy na pozemky s p. Martinem Křižákem
- návrh kupní smlouvy na pozemky s p.Martinem Křižákem

před|oží ZN|:
- Žádost manželů Švecových - převedení bytu č. 1
- zprávu o přezkoumání hospodaření městyse Boleradice 2011

poveřuIe:
- místostarostu pro další jednání s Úradem práce Hustopeěe - zajištění pracovníků

služby v měsíci květnu (sestavení pracovních skupin)
- místostarostu pro další jednání s Uřadem práce Břeclav ve věci koordinátora

v rámci výkonu veřejné

veřejné služby

souhIasí:
- s úhradou neinvestičních nákladů Městskému úřadu Hustopeče ve výši 67.600,- Kč
- s umožněním odborné praxe sl. Čapkové

doporučuie:
- místostarostovi účast na jednání Mikroregionu Hustopečsko

provedla:
- rozpočtové opatření č.3lz0I2

zmocňuie:
- místostarostu k podpisu Dohody o úhradě neinvestičních výdajů zaŽáky MěÚ Hustopeče

stanoví:
- termín příští schůze RM na 9.5.2012 ve
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