
(Isnesení z 64. schůze Rodv městvse
konuné dne 2.4.2013

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 2,4.2013

bere na vědomí:
informaci o průběŽném plnění úkolů
informaci starosty o účasti na jednáních
podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ Boleradice
žáďost (čj.. 14312013) p. Antonína Matušky o odstranění zpomalovacího prahu v ul. Pastýřská
žáďost (č j.: I5al2013) spol. ZECI o pronájem nově získaných pozemků v k.ú. Boleradice zapsané na
LV 10001
informaci o stavu a průběhu akce ,,Revitalizace návsi v Boleradicích..
cenovou nabídku paní Hany Šťouračové na opravu historického praporu Vojenských vysloužilců
informaci o stavu Žádosti k Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o povolení stavby
chodníku ve Vrchní ulici.

poverule:
- místní jednotku SDH- Boleradice k zajištění sběrových akcí druhotných surovin

ukládá: /'

- UI7|20I3 - starostovi - z1istit celkové výdaje a administrativní úkony potřebné kpřesunu
zpomalovacího prahu v ul' Pastýřská

T:30.4.2013

- Ul8/2013 - starostovi - r,yvěsitzáměr na pronájem pozemků dle Žádosti ěj. I54I2OI3
T:5.4.2013

schvaluie:
- návrh smlouvy o dílo (č1.: I53l2013) se spol. SEZAKo na čištění dešt'ové kana|izace
- žáďost (čj.: 152l20I3) p. Vejvančického o povolení stavby vodovodní akana|izaění přípojky na

pozemku p.č. 4045lI3I a 4136 v k.ú. - Boleradice dle přiloŽeného nákresu s podmínkou, že žadatel
po provedení stavby uvede dotčené pozemky a stavby na nich (komunikace) do původního stavu na
vlastní náklady

- návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zŤízení věcného břemene na stavbu vÝměna TS střed íč.i.
158/2013)

- žádost (čj.15512013) o souhlas vlastníka pozemku s opatřením tdržby kosením a pasením ovcí akoz
napozemcích Městyse Boleradice v k.ú. Boleradice p. Petru Matuškovi bytem Na vývozech27O,
Silůvky u Brna dle přílohy

- poskýnutí příspěvku pro dítě na stravné v ZŠ aMŠ Boleradice zaměsíc 3l2)l3 dle předloženého
výkazu

stanoví:
- termín příští schůze RM na I5.4.20i3 ve 20:00 hod.

f;e. rt'u"\. Hriu
mrstostarosta


