
(Jsnesení ze 48. schůze Rudv městvse
konuné dne 27.8.2012

Rada měsýse, která se na své schůzi sešla dne 27.8.2012

bere na vědomí:
- informaci o pruběžném plnění úkolů
- informaci starosý o pruběhu jednání s firmou Geodis o rozdělení pozemku p.ě. 11I712v k.ú. Boleradice dne

16.8.2012
- informaci starosty o pruběhu jednrání MAS ďne22.8.2012
- informaci starosty o možnosti převodu pozemku ě.p.399417 v k.ú Boleradice
- informaci starosý o pokračování praci na akci 

',Dětské 
hřiště Sluníěko _ obnova herních prvků..

- informace o pruběhu investiční akce ,,Revita|izace távsi_ přeložka NN a Vo..

nověřuie:
- starostu kzasLinívýny nejméně pěti stavebním spoleěnostem _ qiběrové řtzenína akci oprava hřbitovní zdi

v Boleradicích
- starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí daru od pana Drahomíra Hausnera
- starostu k podpisu smlour,y na pronájem pozemků společností ZECI s.r.o.
- starostu k podpisu smlouvy na poslgtnutí dotace zrozpoětuJihomoravského kraje ZŠ a MŠ Boleradice

schvaluie: 4'

- zadávací dokumentaci pro qýběrové Íízenína akci ,,oprava hřbitovní zdi v Boleradicích..
- peněžity dar od pana Drahomíra Hausnera
. pronájem pozemků dle přílohy č. 1 k žádostiěj.40312012 spol. ZEČI s.r.o.
- smlouvu na pronájem pozemků se společností ZEČI s.r.o.
- Žádost (čj. 42612012) o příspěvek měsýse napořízení školních učebních pomůcek
. smlouvu o posky.tnutí dotace zrozpoéttl Jihomoravského kraje ZŠ a MŠ Boleradice

doporučuie:
- starostovi pokraěovat v jednání s Úřadem pro zastupování státuve věcech majetkoqých ve věci možnosti

převodu pozemku p.ě' 399417 v k.ú. Boleradice

proiednala:
. žáďostč)j, 403/2012 o pronájem pozemků dle přílohy ě. lspoleěnosti ZEČI s.r.o.
- žádost p. Pavly Moravcové č,j. 42412012 o odkoupení pozemku p'ě' 3483lI v k.ú. Boleradice

souhlasÍ:
- s vyrržitím prostor k.ú. Boleradice k volnoěasoým at'tivitam

volí:
- komisi pro ýběrovéÍízenína akci oprava hřbitovní zdi v Boleradicích ve složení Libor }Iřib _ předseda,

Bohuslav Barek _ člen, Jiři Machaě - ělen, Petr Koráb _ ělen, Ladislav Horák _ ělen, Stanislav Svoboda _
náhradník, Jří Janda. náhradník

stanoví:
. podání nabídek do výběrového Ťízení na akci oprava hřbitovní zdi v Boleradicích do 17 .9,20t2 do 12:00 hod. termín otevíriání obálek a hodnocení nabídek ýběrového Ťizenínaakci oprava hřbitovní zdi v Boleradicích na

I7.9.2012 v 17:00 hod na uřadu měsýse
- termín příští schůze RM na I0.9.20I2 ve 19:30 hod.
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