
Usnesení ze 5l. schůze Radv městvse
konuné dne 8.70.2012

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 8.r0,2012

bere na vědomí:
- informaci o průběžném plnění úkolů
- informaci starosty o neúčasti na valné hromadě Burčákové unie Hustop eč,e 6.l0.2012
- informaci starosty o průběhu jednání valné bromady valné hromady MAS Hustopečsko 3.I0.2OI2
- informaci o řešení a možnostech splacení dlužného nájmu u bytu č' 5 v býovém domě p.325. žádost (č j: 52512012) o povolení ke kácení suchých dřevin rostoucích mimo les
- informaci o lypsané výzvě na rozvoj venkovských sídel a možnostech podání žádosti o dotaci
- žádost jednoty orla o příspěvek z rozpočtl městyse zvýěžku z provozování loterií na podporu činnosti

florbalového oddílu
- informaci o plnění rozpočtu k30.9.2012
- informace o darování stromů pro výsadbu v části Randle
- informace o prodloužení smlouvy navyužitípracovníků veřejné sluŽby do konce roku2OI2
- informace o průběhu investiční akce ,,Revitalízace návsi - přeloŽka NN, Vo a MR...
- informace o pruběhu investiční akce oprava hřbitovní zdi v Boleradicích
- informace o provedené inventarizaci stromů ve středu obce
- informace o nabídce spoleěnosti DATABOX umístění propagace na portálu Živé obce

pověřuie:
- starostu k podpisu smlouly o dílo č. 220019 se společností RGV a.s. Břeclav na uložení vedení veřeiného

osvět|ení a místního rozhlasu
- starostu k podpisu smlouly o poskýnutí dotace z rozpočtu JmK na zabezpeěeni betléma pana Antonína

Krmíčka.

schvaluie:
- smlouvu o dílo č. 220079 se společností RGV a.s. Břeclav na uložení vedení veřejného osvětlení a místního

rozhlasu
- příspěvek na stravné pro Žáky MŠ a ZŠ Boleradice za měsíc zářil2012 dle pravidel ě' P Il2OOg
- poskýnutí příspěvku pro dítě zrozpočtu městyse napoÍízení školních pomůcek dle žádostí (č j' 530120|2,

53U2012, 53212012)
- smlouvu o poslgtnutí dotace zrozpočtu JmK na zabezpečeníbetléma pana Antonína Krmíčka

proiednala:
- projednala porušení nájemní smlour,y ve smyslu neplacení nájemného u bytu č. 5 v b1tovém domě č.p.325

ve vlastnictví městyse Boleradice
. žádost (č) j. 52512012) o povolení ke kácení suchých dřevin rostoucích mimo les.
- cenovou nabídku 57 Al20I2 od RGV a.s. Břeclav na uložení vedení veřeiného osvětlení a místního rozhlasu.

stanoví:
- termín příští schůze RM na 22.10.2012 ve 19:30 hod.

Ing. Libor
místostarosta


