
Usnesení ze 42. schůze Rgdv městvse
konané dne 4.6.2012

Rada městyse' která se na své schůzj sešla dne'1'6'20l2

bere na vědomí:
- in|or'naci o průoémem pInén: úkojů
. inlormaci o účasti starosty na semináři Zásady územního lozvoje vaší obce
- informaci starosB o píuběhujednáni se spoleěnosL.ni E.oN a RGV. prezentacj z?iíze|\í \zduchotechniky k odvádění a čištění vzduchu v obecním pohostinstvi
- nabídk! daru pozemku p'č' 29213
. žádost o vÍádření k objízdné trase při rekonstrukci přejezdu v km ]4,'190 trasa Zaječí Hodonin. nabídku spo]ečnosti Best pdce energ-\' na poradenství a správu odběmých míst. cenovou nabídku na tisk ]etáků rozhledny Nedánov od společnosti Etiflex ze dne 28.5.2012
. žádost o pronájem místa pro pojizdné občelstvení Při konání AgŤotec Syntium Petronas mlly
. infomaci starosty o pokrčování opraq sfopu v ZS a MS Bo1eradice
. infomaci starosty o možnosti úspol při nak]ádání s odpady
. infonnaci starost},o možnostech a pořizovacích cenách geopodílu pro Mikroregion Hustopečsko

ukládá:
- U26l2012' starostovi- pokračovat v jednárrí se spo]ečnoshni E'oN a RGv ve věci pře]ožka NN a Vo

Tr 30.6.2012

oŤoiednÍla:
. žádost r odkoupení pozemků p 'č' 296ll ,29612' 296|3 

' 
29614,29615' 29616,29611.29618,

296110,296/lI a296lI2

schvaluie:
- projekovou Žádost ZŠ a MŠ Bo]eradice o dotaci z prcjektu Podpora věelaření

souhlasi;
- s provedením výkopov\jch pÍací ve vozovce v uljci zahlady pro realizaci pro realizaci vodovodní přípojky za

podmínky, že bude tato část vozovky uvedena do původního stavu

doDoručuieI
- účast na valné hlomadě Vodovody a kanalizace Břec]av dne 26'6'2012
- předloŽit nabídku daru pozemku p.č. 29213 na nejbližším zaseďání ZM
- předloŽit žádost ' o odkoupení pozemků p.ě.296/I,2'9612,296|3,29614,29615,29616,

29617 
'29618,296lI0,296/1 l a 296/12 na nejb]ižším zasedání ZM

- pokačovat vjednání se společnosti Best pŤice energv o poradenství a správě odběmých mist
- pokřačovat vjednání o přonájmu mista pojízdného občeřstvení při konáni Agrotec s},ntium PeEonas ra]]y

stanovr;
. termín příšli schůze RM na 18'6'2012 ve 19:30 hod'


