
(Jsnesení z 61. sch ze Rudv městvse
konuné dne 78.2.2013

Rada městyse, která se na své schrizi sešla dne|8.2.2013

bere na vědomí:
- informaci o pruběžném plnění rikolri
- informaci místostáÍosty o jednrírrí na RPA s.r.o. s Ing. Koneěn1fm dne 5 '2'2013- provedení stavby domovní pŤípojky NN dle PD čj.72/20I3
. náwh smlouvy o nájmu ě j. 71/20|3 na pozemek p.ě. |I17 /2 o vjměŤe 5686 m2 v k.ri. Němčičky
- vfsledky inventarizace majetku zarok 2012
- nabídku spol. D.A.S. na posk1'tnutí právní ochrany pro zastupitele a zaměstnance Městys Boleradice
. informaci o návrhu termínu školení vzdělan! zastupitel
. informaci o moŽnosti se pŤipojit k Druhé zIinské vlmé

souhlasíl
. s ruíwhem spol. QUANTUM na oslovení dodavatelskfch firem pro podríní nabídky do vfběrového

Ťízení na ,,Varovn;f protipovodřol".f systém pro Městys Boleradice...
- se zÍizenim věcného bŤemena nap'č:' 206/5 a206/9 pro pÍípojku NN ďe žádosti č, j.:7312013
- s nál'rhem Smlouly o dílo se spol. Enviconsult (čj.89/2013) na vypracoviíní PD kanalizace projekt

..Revitalizace návsi v Boleradicích
- r.yužitím místních komunikací pŤi koruání Agrotec Petronas Syntium Ra1ly (ěj'56/2013) dle

pŤedloŽeného plánu vyuŽití komunikací ajejich uzávěr.
- s návrhem licenční smlouly s oSA o veŤejném provozoviání děl (ěj.7012013)

provedla:
- rozpočtové opatŤení č. 1/2013

schvaluie:
- udě1ení p1né moci (ěj. 74/20|3) spol. QUANTUM pro administraci vfběrového Ťízení ,'Varovn;i

protipovodřovy systém pro Městys Boleradice..
. ziíměr na pronájem pozemku p'é, II17 /2 o yÍměŤe 5686 m2 v k. . Němčičky vedeném na LV 10001

pověňuie:
- starostu k podpisu plné moci (č j.74120|3) spol. QUANTUM pro administraci q/běrového Ťízení

,,Varovn protipovodĎoqf systém pro Městys Boleradice 
',- starostu k podpisu smlouly o sm1ouvě budouci (čj. 73/20|3) o zŤízení věcného bŤemena na pě..

206/5 a206l9 pro piípojku NN
- starostu k podpisu Smlouly o dílo se spol. Enviconsult (ěj.89/2013) na vypracoviírrí PD kanalizace

pro projekt ,,Revitalizace návsi v Boleradicích..
- staÍostu k podpisu 1icenční smlouvy o veŤejném provozoviíní děl (čj. 70152013)

ukládá:
- U|2/20I3 - starostovi oslovit 2 členy zastupitelstva k riěasti v hodnotící komisi a zaslat nálrh složení

hodnotící komise pro v..fběrové Ťízení 
''Varornrf 

protipovodřoqf systém pro Městys Boleradice..
společnosti QUANTUM'

T:22.2.2013

- U|3/20I3 . starostovi vyvěsit zráměr na pronájem pozemku p.č. |I17 /2 o vfměŤe 5686 m2 Něměiěky
vedeném na LV l000|

T:28.2.2013



- U14/2013 - starostoú a místostarostovi dále jednat s Ate1iérem List o zaslané nabídce s cílem
doďání potřebných podkladů pro podríní žádosti o dotaci v termínu do 22.3.2013

T: 22.3.2013

stanoví:
. termín pŤíští schťrze RM na 4.3.20t3 ve 19:00 hod.

rwL-
Bot#slav Barek Iríg. Libor HŤib

tarosta místostarosta
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