
Usnesení z 5 5. schůze Radv městvse
konuné dne 4.72.2012

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 4.I2.20I2

bere na vědomí:
- informaci o průběžném plnění úkolů
- informaci starosty a místostarosý o pracovním jednání se zástupcem Ateliéru List a zástupcem spol.

Enviconsult ve věci Revitalizace návsi v Boleradicích konané dne 26.7I.2012
- informaci o možnosti úěasti navzdě|ávacím semináři ,,Yzďě|aný Zastupitel..
- žádost (č.1.: 64212012) o finanční příspěvek pro ZUŠ Klobouky u Brna
- informaci o kontrole matričních knih a listin, kterou provedl Městský úřad Hustopeěe
- cenové nabídky společností Promea s.r.o., RRA a RPA s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace

pro podání žádosti o dotaci z RoP Jihovýchod na akci 
',Revitalizace 

návsi v Boleradicích..
- informaci spol. Alestra o moŽnosti získání dotace pro vybavení venkovních posilovacích center
- informace starosty o průběhu investiční akce ,,Revitalizace návsi -přeloŽka NN, Vo a MR..
- o pruběhu investiční akce oprava hřbitovní zdi v Boleradicích

proiednala:
- cenovou nabídku Atelieru List na zpracování studie na akci ,,Revitalizace návsi v Boleradicích..
- strategic\ý plán rozvoje městyse pro rok 2013.2023
. návrh smlouly o pronájmu pozemku parc.č.3087/8 v k.ú. Boleradice od Pozemkového fondu ČR
- příspěvek pro dítě na stravné v ZŠ aMŠ Boleradice za měsíc 1istopadl2Ol2

schvaluie:
- cenovou nabídku Atelieru List na zpracováni studie na akci ,,Revitalizace návsi v Boleradicích..
- příspěvek pro dítě na stravné v ZŠ a MŠ Boleradice za měsíc listopad/2012 dle pravidel č. P ll2o0g
- Pravidla o poskytování finanční podpory zrozpočtu městyse na rok 2013

neschvaluie:
- návrh smlouvy o pronájmu pozemku parc'ě.3087/8 v k.ú. Boleradice od Pozemkového fondu ČR

pověřuie:
- starostu podpisem smlouvy na aktualizaci studie na akci ,,Revitalizace návsi v Boleradicích..
- starostu dále jednat s Pozemkovým fondem o pronájmu zapŤíznivějších podmínek

doporučuie:
- účast ělenů ZM na semináři..VzdělanÝ Zastuoitel..

ukládá:

- U49l2012 . starostovi rozeslat návrh Strategického plánu rozvoje městyse Boleradice členům zastupitelstva

T:21.12.2012

. U50l2012 - starostovi rozeslat informaci o možnosti úěasti na vzdě|ávacím semináři ,,Vzdělaný Zastupitel..
členům ZM T:5.12.2012

- U5Il20I2 - ukládá starostovi zaŤaďit Žádost č,j.:642l2012 o finanční příspěvek pro zuŠ Klobouky u
Brna do Seznamu Žádostí o dotace zrozpoětu na rok 2013 dle pravidel o posk1tovéní dotací

T:19.12.2012

- U52l20I2 _ p.Drahomíru Hausnerovi kontaktovat Vojenský historic\ý ústav s požadavkem na odborné
posouzení historického praporu Spolku vojenský vysloužilců T:15.1 .2013



- U 53l20I2 - pozvat p. Jana Korába na následující jednání RM k dořešení jeho žádosti čj.63512012
T:19.12.2012

. U54l20I2- místostarostovi dále jednat se společností RPA s.r.o. o lepších podmínkách nabídky na zhotovení
projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci z RoP Jihoýchod na akci ,,Revitalizace návsi
v Boleradicích.. T:1"|.I2.20I2

- U55lz0I2 - starostovi _ dále jednat se spol. Alestra zauěelem získání detailnějších informací o moŽnosti
získžní dotace pro vybavení venkovních posilovacích center

T:19.12.2012
provedla:

- rozpoětové opatřeni č).9l20I2

stanoví:
- termín příští schůze RM na 19'12.2012 ve 19:00 hod.


