
(Jsnesení z 65. schůze Rudv městvse
konané dne 15.4.2013

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 15.4.2013

bere na vědomí:
- informaci o průběžném plnění úkolů
- žádost Ivana Lopatáře (ěj.:r69l20l3) o povolení k terénním úpravám na pozemku parc.č. 349816

v k.ú. Boleradice
- informaci o stavu a průběhu akce ,,Revitalizace návsi v Boleradicích..
- návrh Nařízení městyse Boleradice ,,TržníŤád,.
- informaci o stavebních úpravách Výměna vedení NN Boleradice, ^Chaloupky- informaci o provedeném čištění kanaltzace v obci spol. SEZAKo@ProstějoV S.r.o.
- informaci o prováděném postupu ošetření rozhledny na Nedánově

proiednala:
- žádost Petra a Hany Vystoupilových o pronájem pozemků (ěj.:I70l2013 ) parc.č.293l2I,293156,

293l5],293l]4 v k.ú. Boleradice.

pověřuie:
- starostu podpisem smlouvy o dílo, v rámcj výběrového Ťízení na akci ,,Varovný protipovodňový

systém pro městys Bo1eradice.., se společností JD ROZHLASY s.r.o.' Vigantice 196, PSC 156 6I

ukládá:
- UI9l2013 - starostovi - r,yvěsit záměr na pronájem částí pozemků p.č.: 293l2I,293156, 293156 a

293174 T:19.4.2013

- U20l2013 - starostovi-l,yvěsitzáměr napronájempozemků p.ě. 3482,4007lI,3483lI a3498l3
v k.ú. Boleradice

T:19.4.2013

- ÍJ211201 3 - starostovi - přizvat na j ednání RM dne 25 ,4.2013 ředitelku ZŠ a MŠ Boleradice

schvaluie:
- žáďost Lucie a Josefa Rosívalových (čj.:|6512013) o uskladnění stavebního materiálu na obecním

pozemku parc.ě.4046l35,4046164,206113 v k.ú. Boleradice na dobu 3 měsíce od uskladnění
- návrh Nájemní smlouvy (ě1':7Il20I3) na pronájem pozemku parc.č. III]12 v k.ú. Boleradice spol.

ZD Němčičky
- návrh smlouvy o zŤízeni věcných břemen (č1':17312013) se spol. TelefónicaCzech Republic, a.S. na

pozemku parc.č. 4045 l37, 4045 l 43, 4045 l 4I, 4045 l 13 I, a pozemku st.č.448
- na zékladě doporuěení výběrové komise přidělení zakázky na akci ,,Varovný protipovodňový systém

pro městys Boleradice.. společnosti JD ROZHLASY S.Í.o.' Vigantice 196, PSC 156 61
. návrh smlour,y o dílo (č1.: 17412013) na zpracováni digitálního povodňového plrínu pro akci

,,Varovný protipovodňový systém pro městys Boleradice..
- návrhu programu zasedání Zastupitelstva Městyse dne 25.4.2013

- termín příští schůze RM na 25.4,2013 ve 19:00 hod.

'. 4*.s'ť. 
'..,

W)
e*i"?,!ffi)v'

Ing,' 1ibor 
""'Omístostarosta

Barek


