
Usnesení ze 49. schůze Rudv městvse
konuné dne 10.9.2012

Rada měsýse, která se na své schůzi sešla dne I0.9.20I2

bere na vědomí:
. informaci o průběžném plnění úkolů
- informaci starosty o průběhu jednání
- návrh smlouly o zpracováni apodánižádosti na varovný protipovodňový systém pro městys Boleradice od

spoleěnosti Enviom servis s.r.o.
informaci Starosty o Zpracovaném projektu vě. položkového rozpočtu na qýstavbu chodníku ve Vrchní ulici
informaci starosty o ýši příspěvku na ťtnancování systému IDS JmK nar.2013
informaci Starosty o Zpracovaném postupu na opravu aidržbu rozhledny na Nedánově
o postoupení nesouhlasného stanoviska s konáním Agrotec petronas syntium rally odboru dopravy Hustopeče
informace o pruběhu investiční akce ,,Revita|izace návsi - přeložka NN a Vo..

pověřuie:
- Starostu k rryvěšení záměru na pronájem pozemku p.č:. 4046120, ýměra 306 m2

schvaluie:
- uložení kabelové přípojky dle projektové dokumentace (ě j.: 467l20I2) na pozemku p.ě. 4022 v k.il.

Boleradice do hloubky min. 700 mm pod stávajícípovrch
- žádosti (ě j. 46412012,46612012,47zl20|2) o příspěvek městyse napoÍízeni školních učebních pomůcek

ukládá:
. U32l2012 - starostovi _ zapracovat do smlouvy návrhy rady městyse a odeslat společnosti Enviom.

T:21.9.2012

- U33l20I2 - starostovi - předložit žádost (ó j. 474l20I2) o odkoupení pozemku p.é. 4045175' a pozemku p.č.
4045176 na jednáni ZM dne 27.1I.20I2.

T:27.11.2012
doporučuie:

- starostoví pokračovat vjednání s Uřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci možnosti
převodu pozemku p.ě' 399417 v k.ú. Boleradice

proiednala:
- žádost (č j' 45512012) p. Jiřího Pražáka o pronájem pozemku p.č.4046120, ýměra 306 m2
- žádost (č j, 467120|2) o vyjádření k územnímu a stavebnímuřízeni
- žádost (čj. 47412012) o odkoupení pozemku p.ě. 4045175, ýměra 76 m2 a pozemku p,č:. 4045176,ýměra73

m2

souhlasí:
- s objízdnou trasou přes k.ú. Boleradice při konání Mezinárodního závodu automobilů do vrchu v obci Diváky
- s instalací pamětní desky v místě lysazené ,,Lípy pro veterány..
- s umístěním znaku obce na pamětní desku dle předloženého návrhu

stanoví:
- termín příští schůze RM na 24.9'20Iz ve 19:30 hod'

Bohuslav Barek
starosta
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