
Usnesení z 56. schůze Rudv městvse
konuné dne 19.12.2012

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 19.12.20|2

bere na vědomí:
- informaci o průběžném plnění úkolů
- informaci starosý o účasti na jednáních: I9.I2'20I2 - Mikroregion Hustopeěsko, 19.12'2012 - DSo Dobrá

voda
- informaci starosty a místostarosty o přípravě rozpočtu nar,2013
- návrh změny studie revitalizace návsi
- nabídku na zpracování projektové dokumentace pro projekt revita7izace návsi - kana|izace od RNDr. Rusníka

- společnost Enviconsult s.r.o.
- nabídku spol. Alestra na venkovní posilovací centrum
- projektovou dokumentaci vodovodní přípojky k domu é,p' 372
- informaci o čerpání řádné dovolené ve dnech 27.IZ.-28'I2.20I2
- informaci o průběhu akce zabezpeěení betlémapana Antonína Krmíčka
- informace o nastavení cen energií pro rok 2013

proiednala:
- návrh smlouly s p. Marií Paděrovou na vypracování projektové žádosti o čerpání dotace Z programu Podpory

obnoly arozxoje venkova /'

schvaluie:
- vnitřnísměmici,,opravnépoložk7..
- návrh mandátni smlouly pro projekt,,Revitalizace návsi v Boleradicích..od společnosti RPA s.r.o.
- návrh smlouvy s p. Marií Paděrovou na Vypracování projektové žádosti o čerpání dotace Z pÍogramu Podpory

obnovy a rozvoje venkova
- žádost Jiřího a Dany Křižákových (č j.64512012) o noční osvětlení sochy sv. Urbana v ul. Chaloupky
- Dodatek ě. 1 k Dohodě uzavřené s lJřadem práce o vývoření pracovních příležitostí v rámci veřejně

prospěšných praci a poslcytnutí příspěvku Uřadem práce a to do 28.2.2013

pověřuie:
- starostu k podpisu mandátní smlouvy pro projekt ,,Revitalizace návsi v Boleradicích.. se spoleěností RPA

s.r.o.
- Starostu k podpisu smlour,y s p. Marií Paděrovou na \ypracování projektové žádosti o ěerpání dotace

z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova
- StaÍostu k podpisu Dodatku č. 1 k Dohodě uzavřené s Uřadem práce o qtvoření pracovních příležitostí

v rámci veřejně prospěšných prací a poslg'tnutí příspěvku Uřadem práce ato do 28.2.2013
- Ing.Libora F{řiba ve dnech 2.].I2. a28.I2.20I2 zastupováním starosý v době jeho řádné dovolené

doporučuie:
- starostovi účast na akci oFS Břeclav ..Galavečer okresního fotbalu.. _ Fotbalista roku dne 5.1.2013

ukládá:

- IJ56l2012 - starostovi zajistit rypracování 3. varianty studie revita|izace návsi dle připomínek ělenů rady.

T: 8.1.2013

- U57l2012 - starostovi zajistit konkurenční nabídku knabídce na zpracovátní projektové dokumentace pro
projekt revitalizace návsi _ kanalizace od RNDr. Rusnfta - společnost Enviconsult s.r.o.

T: 10.1.2013

- U58lz012 _ ukládá radnímu Milanu Novotnému r,ybrat vhodné svítidlo pro realizaci nočního osvětlení sochy
sv. Urbana v ul. Chaloupky T: 14.1 .2013



- I]5912012 _ starostovi l,ryzvat spol. Zeči s.r.o. Boleradice
vykácení náletových dřevin na terasách v trati Nové hory

ke zpřesnění Žádosti (ěj. 65212012)

T:10.1.2013

souhlasí:
- s rea|izací vodovodní přípojky k domu č.p. 158 dle předložené projektové dokumentace
- s lykácením stromu na hřbitově u hrobu č. 105 dle žádosti p. Markéý Krupičkové (ěj. 66412012)- s pokácením stromu (smrk stříbrný) před domem č.p. 366 na pozemku p'ě. 4046131 die žádosti p. vc.y

Nevoránkové (čj. 65 |lz0l2)

odkládá:
- projednánížádosti spol. Zeči s.r.o. Boleradice (čj. 65212012) o lykácení ná1etoých dřevin na terasách v trati

Nové hory do doby zpřesnění žádosti

provedla:
- rozpoětové opatřeníč,.I0l20I2

stanoví:
- termín příští schůze RM na 2.r.20I3 ve 19:00 hod.


