
Usnesení ze 54. schůze Rudv městvse
konuné dne I9.1I.20I2

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 19,11.2012

bere na vědomí:
- infotmaci o průběžném plnění úkolů
- informaci starosty o účasti na semináří spol.EKo-KoM dne 13.I1'2012
- informaci starosty o účasti na semináři RoP jihoqýchod dne 14'11.2012
- informace o navrhovaném zněnípravidel rozpočtového provizóríana rok 2013
- informace o průběhu investiční akce ,,Revitalizace návsi - přeloŽka NN, Vo a MR
- informace o pruběhu investiční akce oprava hřbitovní zdi v Boleradicích

nroiednala:
- směrnici o zadávání veřejných zakázek
- směrnici pro prodej a pronájem majetku městyse obálkovou metodou
- směrnici pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví městyse
- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
- strategiclry plán rozvoje městyse Boleradice pro rok 201312023
- návrh programu zasedáni ZM na den 29.listopaúl2012
- návrh složení komisí pro inventarizaci majetku městyse
- žádost (é j':62Il20I2) o prodloužení termínu čerpání a r1ničtování dotace do 3I.I2.20I2

schvaluie:
- Směrnici o zadáváni veřejných zakázek
- Směrnici pro prodej a pronájem majetku městyse obálkovou metodou
- Směrnici pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví městyse
- Smlouvu o dílo ě' 128114001 se spol. RASIP, Brno nazabezpeč,ení betléma pana Antonína Krmíčka
- Smlouvu o poskytnutí dotace zrozpoětuJmK na prodloužení vodovodu Cvrčkov
- Program zasedániZM dne29.1l.2012
- Plán inventur narok2072

pověřuie:
- starostu k podpisu smlouly o dílo se spol. RASIP, Brno č. 128 1 1400 1

- starostu k podpisu smlouly o pos$rtnutí dotace z rozpočtu JmK na prodloužení vodovodu Cvrčkov

ukládá:
- U43l20|2 -uk|ádá starostovi seznámit zastupitele se schválenými směrnicemi T:29'1I'2012

- U44l2012 _ ukl'ádá starostovi předložit obecně závaznou lyhlášku o místním poplatku ke schválení na
zasedániZM T:29.Ir.2012

- U45l20I2 - lk|ádá radním do 28.1r.z0Í2 zaslat starostovi připomínky a doplňující podklady strategického
plánu rozvoje obce T: 28.11.2012

- ÍJ46l2012 - ukIádá starostovi seznámit členy inventarízaěních komisí s plánem inventur nar.2012
T:29.11.2012

- U47120Í2 - uk|ádá starostovi zapracovat navrhované znění pravidel rozpočtového provizoria do Návrhu
usnesení zastupitelstva' včetně Zprávy finančního výboru na zasedání ZM dne 29.I1'2012

T:29.11.2012

- U48l20I2 - uk|ádá předložit žáďost (č, j':62Il20I2) na zasedání ZM dne 29.II.2012
T:29.11.2012



schválila:
- směrnici o zadávániveřejných zakázek
- směrnici pro prodej a pronájem majetku obálkovou metodou
- směrnici pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví městyse
- obecně závaznol vyhlášku o místním poplatku
- program zasedáníZMna den 29'listopadu2}I2

stanoví:
- termín příští schůze RM na 4.12'2012 ve 19:00 hod.
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