
Usnesení ze 53. schůze Rudv městvse
konané dne 6.11.2012

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 6.II.2012

bere na vědomí:
- informaci o průběžném plnění úkolů
. informaci starosty o účasti na Dni malých obcí dne I.11'2012
- návrh smlouly o dílo od spoleěnosti Regionální poradenské agentury s'r.o.
- návrh strategického plánu rozvoje obce pro roky 2013 a2023
- informace o průběhu investiční akce ,,Revita|izace návsi - přeložka NN, Vo a MR
- informace o průběhu investiční akce oprava hřbitovní zdi v Boleradicích

proiednala:
- žádost Zo Techsport (ěj': 57Il20I2) o povolení zbudování pamětního místa spisovatele Viléma Mrštíka na

části pozemku p.ě. 355IlI v k.ú. Boleradice
- žáďost p. Bohumíra JeŽe (č:j'57312012) o povolení stavby dřevěného přístřešku nad pronajatou parkovací

plochou na části parcely ě. 4045lI31 v k.ú. Boleradice
- žádost slečny Veroniky Korábové (ěj.57612012) o odkoupení pozemkúp.ě'20613,206111 LV 10001 v k.ú.

Boleradice
- smlouvu o dílo č. 28l2oI2 s firmou Karel Šabata' Velké Němčice na qýstavbu veřejného osvětlení a místního

rozhlasu akce ..Rev it a|izace náv s i v B o leradicích.(.
- ve spolupráci s komisí pro ýstavbu a rozvoj, možnosti a|<t.la1'izace technického řešení projektu ,,Revitalizace

návsi v Boleradicích..
- žádost p. Jiřího Pražáka(ěj.:45512012) o pronájem pozemku p.č,.4046120 v k.ú. Boleradice

souhlasí:
- Se zbudováním pamětního místa spisovatele Viléma Mrštíka na ěasti pozemku p'ě. 3551/1 v k.ú. Boleradice

dle žádosti Zo Techsport (čj': 57Il20I2) za podmínky zajištění pravidelné idržby místa zhotovitelem
- se stavbou dřevěného přístřešku nad pronajatou parkovací plochou na ěásti parcely č,.40451131 v k.ú.

Boleradice dle žádosti p. Bohumíra Ježe (č: j,513l20I2), zapodmínky dodání technického nákresu
k odsouhlasení před zahájenim stavby.

pověřuie:
- starostu k vyhodnocení vhodnosti a technického zpracování dřevěného přístřešku dle žádosti p. BohumíraJeže

(č) j.513120|2)
- starostu k podpisu smlouvy o dílo č. 28l20I2 na qýstavbu veřejného osvětlení a místního rozhlasu s firmou

Karel Šabata, Velké Němčice
- starostu k podání žádosti k Pozemkovému fondu o pronájem pozemku p.č. 3087/8 v k.ú. Boleradice ve

vlastnictví státu

ukládá:
- ÍJ37lz0I2 - starostovi - zaÍadit záměr na odprodej pozemků p.č,. 20613,20611I v k.ú. Boleradice na nejbližším

jednáníZM
T:29.11.20f2

- U38l2012 _ uklrádá starostovi oslovit společnost Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ve věci
podání nabídky na poradenské analytické a konzultační služby pro Zpracování žádosti o dotaci
k projektu ,, Revitalizace návsi v Boleradicích..z dotačního programu RoP jihoýchod.

T: 16.11.2012

- U3912012 - uk|ádá místostarostovi oslovit spoleěnost Promea S'r.o. ve věci podání nabídky na poradenské
analyické a konzultační služby pro Zpracováni žádosti o dotaci k projektu ,' Revitalizace návsi
v Boleradicich,, z dotaěního programu RoP jihoýchod

T: 16.1 1.2012

. U40l20I2 -ukIádá radním do 19.11,2012 zaslat starostovi připomínky a podněty k doplnění strategického plánu
rozvoje obce



T: 19.11.2012

U41l20I2- ukládá starostovi vyzvat zhotovitele projektu ,,Revitalizace návsi v Boleradicích.. Atelier LIST k
zapracování aktualizace technických řešení a návrhů projektu

T: 16.11.2012

na nejbližším ZM návrh rozpočtu projektu Revitalizace návsi v

T:29.1L2012

U42l20|2- ukládá starostovi předložit
Bo1eradicích

provedla:
- rozpočtové opatření č.8l20I2

schvaluie:
- smlouvu o dílo č. 28l20l2 s firmou Karel Šabata, Velké Němčice na ýstavbu veřejného osvětlení a místního

rozhlasu
- příspěvek na stravné pro Žáky MŠ a ZŠ Boleradice zaměsícÍijen20|2
- poskytnutí příspěvku pro dítě zrozpočtu městyse napotízeni školních pomůcek dle žádosti (ě j. 570l20I2)
- pronájem pozemku p.č:. 4046120 v k.ú. Boleradice o ýměře 306 m2 za cenu0,20 Kčl m2 p. Jiřímu Pražákovt,

bytem Boleradice 127 d|e Žádosti (č, j.:a55D0I2)

stanoví:
- termín příští schůze RM na 19.11,2012 ve 19:30 hod.
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