
Usnesení z 67. schůze Radv městvse
konuné dne 13.5.2013

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 13.5.2013

bere na vědomí:
- informaci o průběŽném plnění úkolů
- informace o moŽnosti čerpání příspěvku z motivaóního programu Elektrowin
- informace o stavu žádosti o dotaci u MMR na doplnění prvků dětského Miště
- informace o nabídce spol. DAPA Radějov mapy regionu Hustopečska

proiednala:
- žádost Petra a Hany Vystoupilových o pronájem pozemků (čj.:170l20l3 ) parc.č.293l2l ' 293156'

29315,7 '293174 
v k.ú. Boleradice.

doporučuie:
- starostovi účast na výj ezdním zasedání Mikroregionu Hustopečsko ve dnech 22.5. - 23.5.2013

rusr:
. výběrové řízení z důvodu, že zadavate| obdržel ve lhůtě pro podání nabídek méně neŽ 3 nabídky a dle

závazrtých pokynů pro žadaÍele a příjemce podpory v oPZP je zadavatel povinen z tohoto důvodu
výběrové řízení zrušit a zakiLzku zadaÍ v novém zadávacím řizeni.

pověřuie:
- Starostu k podpisu nájemní smlour,y na pronájem pozemků parc.č.293l21' 293156,293/57 ' 293174 v

k.ú. Boleradice dle Žádosti (ě j.:170l20r3 ), za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 6 měsíců

- stalostu k podpisu dodatku náj emní smlouvy se společností Zeči s.r.o. na pronájem pozemků
uvedených v příloze v k.ú Boleradice zapsaných na LV 10001 dle Žádosti (čj.: 154/2013 )

- starostu podpisem Smlouvy o výpůjčce se spol. EKo-KoM (čj.:188/2013) na pronájem sběmých
nádob

ukládá:
- U22l20I3 - staÍostovi _ \Tvěsit záměr na pronájem částí pozemků p.č.:26811,293l84

T: l7.5.2013

- U23l201'3 - č1enům rady zaslat připomínky k návrhu zadávaci dokumentace pro VR na Revitalizaci
návsi v Boleradicích.

T: 19.5.2013

schvaluie:
- pronájem pozemků parc.č.293l21' 293156' 293l57 

'293l,74 
v k.ú. Boleradice dle žádosti

(čj:170l2013)' za cenu 0,20 Kč/m2lrok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
- pronájem pozemků uvedených v příloze v k.ú Boleradice zapsaných na LV 10001 dle Žádosti (čj.:

1s4t2013 )
- návrh Smlour,y o výpůjčce se spol. EKo.KoM (č j.:188/2013) na pronájem sběmých nádob
. posk}1nutí znaku městyse Boleradice pro jeho umístění na prapor Jednoty orla



- wýpověď Smlouvy o pronájmu neb}'tových prostor od pí. VěIy Pišanové (čj.:I9ll2013) S tím, Že
k datu výpovědi 30.4.2013 bude provedeno předání prostor v původním stavu v souladu s nájemní
smlouvou a dá1e trvá závazek pí. Věry Pišanové uhradit dluŽné částky za nájem a energie v souladu
s předchozím usnesením Rady do 3I .7 ,2013

- návrh ředítelky ZŠ a MŠ Boleradice na rozdělení výsledku hospod aŤeni zarok2012 (čj.:206/20B)
- příspěvek pro dítě na stramé v ZŠ a MŠ Boleradice za měsíc O4l2013 d\e předloŽeného výkazu
. odpisový p1án příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Boleradice na rok 2013 dle předloženého návrhu
- odvody odpisů příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Boleradice do rozpočtu městyse ve výši ročních

odpisů dle odpisového plánu na rok 2013

stanoví:
. termín příští schůze RM na 2,7 .5.2013 ve 20:00 hod.
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