
Usnesení z 59. schůze Rudv městvse
konuné dne 2l.1.2013

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 2I.\.2013

bere na vědomí:
- informaci o průběžném plnění úkolů
- informaci starosý o jeho účasti na ýrobní schůzi JSDH
- žádost (č j.: 1 Il20I3) o úpravy autobusové zastávky ve směru Hustopeče
- žádost spol. Zeči s'r.o. (č j.: 65212012) o lykácení náletoých dřevin na terasách v trati Nové hory.
- zprávu o těžbě dřeva v obecních lesích - lokalita Hájky v roce 2012
- informaci p. Hausnera o stavu odborného posouzení historického praporu Spolku vojenských vysloužilců
- Starosty o konání Tříkrálové sbírky
- pozvánku na valnou hromadu Honebního společenstva Diváky.

proiednala:
- Žádost (ój.: 2al20l3) paní Marie o!ýpkové, bytem Boleradice 298 o odkoupení částí pozemků: p.č, 3483ll,

348419,4008/1 v k.ú. Boleradice
- návrh programu zasedáni zastupitelstva městyse dne 31 .1 .2013

schvaluie:
- dodatek ke smlouvě o organizaci a ýkonu veřejné služby (č,1.:28120113)

- návrh na udělování věcných darů Městysem Boleradice na r.2013
- poskytnutí ělenského příspěvku pro Sdružení obcí a měst jižní Moraly (ě j.:23120113)

- smlouvu o zajištění odborné praxe sl. Marii Horákové (ěj.: 3312013)
- smlouvu o dílo s p. Karlem Šabatou o zaj ištění oprav a údržby veřejného osvětlení a místního rozhlasu (č j .:

32t2013)
- program zasedáni zastupitelstva městyse na den 3I.I.20|3

pověřuie:
- starostu k podpisu dodatku smlouvy o organizaci a ýkonu veřejné služby (ěj.:28l20I3)
- starostu k podpisu smlouly o zajištění odborné praxe sl. Marii Horákové (čj.: 33l20I3)
- starostu k podpisu smlouly s p. Karlem Sabatou a zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení a místního

rozhlasu (č) j. 32lz0l3)

doporučuie:
- starostovi účast najednáních Mikroregionu Hustopečsko-dne 23.I.20|3, MAS Hustopečsko dne 30.1.2013

ukládá:
- U6l20I3 - starostovi informovat doporuěeným dopisem Dianu a Marka Hrdé o stanovení termínu úhrady

dlužného nájemného zabý ě. 5 býového domu.
T: 28.1.2013

- ÍJ7l20t2 - starostovi předložit záměr na odprodej části pozemku p.č. 4047lI a 268lI vk.ú. Boleradice
zapsaném na LV 1000t na zasedáni zastupitelstvanazák|adě žádosti (čj.:70212012).

T:31.1.2013

- U8l20I2 - starostovi předložit záměr na odprodej části pozemku p.č. 3483lI,348419 a 4008/1 1 v k.ú.
Boleradice zapsaném na LV 10001 na'zaseďání zastupitelstva na zákIadě Žádosti (čj.:2al20l3).

T:31.1.2013

- U9l20I2 - starostovi vyvěsit zitměr na odprodej výěženého dřeva.
T:25.1.2013

. IJI0|2012 - starostovi informovat spol. Zečis,r.o., Že namýšlené vykácení dřevin (čj.:65212012) se

týká soukromých pozemků a je třeba, aby o vykácení požádalí majitelé dotčených pozemků.
T:28.1.2013



stanoví:

- termín úhrady dlužného nájemného zabý č. 5 býového domu do 15.3.2013
- cenu za odprodej výěženého dřeva 300,- Kě/prm
- termín příští schůze RM na I4'I.2013 ve 19:00 hod.

Ing. Libor I{řib
místostarosta


