
Usnesení ze 47. schůze Rudv městvse
konuné dne 15.8.2012

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 15'8,2012

bere na vědomí:
- informaci o pruběžném plnění úkolů
- informaci starosty o průběhu jednání na úřadu práce dne 14.8.2012
- přehledovou zprávu o progÍamu Zák|adni školy Boleradice na r.201212013
- zadání zásadizemního rozvoje JmK
- žádost p. Františka Cermáka č j. 41 1120|2 ve věci projednání rybudování elektrického vedení a vodovodu na

pozemku v osobním vlastnictví
- informace o pokračovániprací na akci ,,Dětské hřiště Sluníěko - obnova herních prvků..
- informace o nabídce spol. Grant Consulting s.r.o' o možnostech získáni dotace na rekonstrukci veřejného

osvětlení

pověřuie:
- starosfu k podpisu smlouvy o pos$'tnutí daru od p. Petra Vystoupila

schvaluie:
- programjednání ZM dne 30.8.2012
. projektovou dokumentaci na akci oprava hřbitovní zdť
- vnitřní směrnici k aplikaci reá|né hodnoty u majetku určeného k prodeji
- peněžity dar na rozvoj obce od pana Petra Vystoupila
- pořádání sportovně turistických akcí dne 6,9.2012 společnosti Lemon production S.r.o. v prostoru Nedánova

doporučuie:
- starostovi účast najednání Místní akční skupiny Hustopeěsko dne22.8.2012
- nákup zqýhodněné licence úěetního programu KEo W
- ředitelce ZŠ Boleradice přednést přehledovou zprávu o programu školy na r . 201212013 na jednání ZM

Boleradice dne 30.8.20 12

proiednala:
- podklady o cenách pronájmu a prodeje obecních pozemků
- žádost p. Pavly Moravcové ě j. 42412012 o odkoupení pozemku p.č.3483l| v k.ú. Boleradice

provedla:
- rozpočtové opatření ě, 612012 na zák|adéobdržených dotací

ukládá:
- U29l20I2 - starostovi - lypracovat směrnici o cenách pronájmu a prodeje obecních pozemků.

T:30.9.2012
- U30l20I2 - starostovi - oslovit nejméně 5 firem s nabídkou k účasti na rnýběrovémřízení na opravu hřbitovní

zdi.
T:31.8.2012

. U3Il20I2 - starostovi - zaÍadtt žádost p. Pavly Moravcové č, j, 42412012 o odkoupení pozemku p'ě. 3483lI na
j ednání zastupitelstv a dne 30'8.2012

T:30.8.2012

stanoví:
- termín příští schůze RM na 27.8.2012 ve 20:00 hod'

-ŇÉ.STrs'-


