
(Isnesení ze 50. schůze Radv městvse
konuně dne 24.9.2012

Rada měsýse' která se na své schůzi sešla dne 24.9.2012
bere na vědomí:

- informaci o průběžném plnění úkolů
- informaci starosty o pruběhu jednání s nájemníky bytového domu č.p. 325
- informaci starosty o provedené kontrole matričních knih a sbírek listin
- informaci starosty o provedené kontrole arevizi dětského hřiště
- informace o pruběhu investiční akce ,,Revita|izace návsi - přeložka NN a Vo..

pověřuie:
- starostu k podpisu smlouvy u budoucí smlouvě ě' 00l0400002158/001 o zřizenípráva odpovídajíci věcnému

břemenu s E.oN Distribuce'a.s.
- starostu k podpisu smlouvy o dílo na akci ,,oprava hřbitovní zdi v Boleradicích.. se společnosti SASTA CZ,

a.s., Houbalova 4, Brno
- starostu k podpisu smlouly se spoleěností EKo-KoM, a.s. o zapůjčení sběrných nádob na tříděný odpad

schvaluie:
- na zák|adě doporuěení ýběrové komise přidělení zakázky spol. SASTA CZ, a.s., Houbalova 4, Brno na akci

',oprava 
hřbitovní zdi v Boleradicích ,,

majiteÍů dotčených nemovitostí v souvislosti se záměrem převodu

T:5.11.2012
doporučuie:

- starostovi účast na jednání Dne malých obcí 1.1I'2012
- starostovi účast na jednání valné hromady Burčákové unie Hustopeče 6'I0.2012

proiednala:
- Žádost (č, j. 50312012) o uzavÍení smlouq' o budoucí smlouvě se spol. E.oN-Distribuce a.s. o zřizeni věcného

břemene uložení distribuční sítě na pozemku p.č. 4022
- žádost (č j. 50212012) o r,yjádření k územnímu souhlasu s přípojkou NN na připojení RD č.p. 372

v Boleradicích
- návrh komplexní pozemkové úpraly v k.ú. Němčičky a na částech k.ú. Boleradice a k.ú' Bořetice
- smlouvu se společností EKo-KoM, a.S. o zapůjčení sběrných nádob na tříděný odpad
- žádost (ě j.475120|2) o r,yjádření k novostavbě RD na p.č. 4061120|2. žádost (č) j' 50412012) o odkoupení části pozemku p.ě. 268lI v k.ú. Boleradice
- žádost o r,ydání stanoviska k úplné uzavirce silnice IIU4211Hustopeče - Břeclav pro vozidla nad 3,5 t ve

dnech 28.9. - 30.9.2012

ukládá:
- IJ34|20I2 - starostovi - zajistit r,yjádření

části pozemku p.č. 26811

orovedla
- rozpočtové opatření č.112012

souhlasí:
- se zřízenim věcného břemene uložení distribuční sítě na pozemku p.ě. 4022
- s provedením přípojlry NN dle PD pro připojení domu č.p. 372v Bo|eradicích
- s návrhem komplexní pozemkové úpraly v k.ú. Němčičky a na ěástech k.ú. Boleradice a k.ú.
- Se stavbou RD nap.č. 406111 dle předložené projektové dokumentace
- s úplnou uzavírkou silnice III|4211 Hustopeěe - Břeclav pro vozidla nad 3'5 t ve dnech 28.9.

stanoví:
- termín příští schůze RM na 8.10.2012 ve 19:30 hod.

Bořetice

- 30.9.2012
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iw) Ing. Libor Hřib
místostarosta


