
Usnesení ze 44. schůze Radv městvse
konuné dne 2.7.2072

Rada městyse' která se na své schůzi sešla dne 2'7 '2012

bere na vědomí:
- informaci o pruběžném plnění úkolů
- informaci o účasti starosty na valné hromadě DSo Dobrá voda Němčičky dne 21.6.2012
- informaci o účasti starosty na valné hromadě VaK Břeclav dne 26.6.2012
- informaci starosý o úěasti na Mikroregionu Hustopečsko dne ?7.6.2012
- informace o pruběhu jednaní se spol. RGV' E.oN a Telefonica ve věci přeložka NN a Vo
- plnění rozpočtu k30.6.2012 _ propad daně z přidané hodnoý
- informaci o možnosti podríní žádosti o dotaci z operačního programu Ministerstva ŽP naqýstavbu ČoV
. informaci firmy ALIS spol. S r.o. na pořtzení progrcmu KEO-W
- nepřítomnost starosty v termínu od2I.-29.7.2012 z důvodu ěerpání dovolené
. informaci starosty o ukončení pracína opravě stropu v ZS aMS Boleradice
- informaci starosty o pokraěování jednání a příprav na akci ,,oprava hřbitovní zdi..

provedla:
- rozpoětové opatření č). 4l20I2 

/.

pověřuie:
. Starostu k podpisu smlouvy o poslgtnutí dotace na opravu hřbitovní zdi s JmK
- starostu kzas|ániuýnv nejméně třem společnostem zabývajícich se dodávkou amontélží dětshých hřišť
- místostarostu zastupováním starosý ve dnech od21.-29.7 .2012

schvaluie:
. smlouvu o poskytnutí dotace z.ImK na opravu hřbitovní zdi
- zadávací dokumentaci pro ýběrové tízení na akci ,,Dětské hřiště Sluníěko - obnova herních prvků..

volí:
- komisi pro ýběrovéÍízení na akci ,,Dětské hřiště Sluníěko - obnova herních prvků.. ve složení: Dr. Drahomír

Hausner - předseda, Jan Koráb - ělen, Ing. Jiří Zajic - ě|en

stanoví:
. termín podání nabídek do výběrového Íízení na akci ,,Dětské hřiště Sluníčko _ obnova herních prvků.. do

19.7.2012 do 12.00 hod.
. termín otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrového řízenína akci ,,Dětské hřiště Sluníčko - obnova

herních prvků.. na 19.7 .2012 v 19.00 na úřadu městyse
- termín příští schůze RM na 16.7.z0I2 ve 20:00 hod.

místostarosta


