
Usnesení ze 44. schůze Radv městvse
konané dne 19. 5. 2008

Rada městyse, ktelá se na

bere na yědomí:
- plnění úkolů Z RM
- schvá1ení dotace z rozpočtu JMK ve ýši 155 tis. Kč na akci: ,,výstavba chodníku v ulici

Bmě ská druhá etapď.
- r1účtování opmvy moštámy a úprav sálu
- výs]edek výběIovél,]o říZcní na akci ..oprava hibitovn1 zdi..
- žádost p. Michala Klimeše o pronájem bltu č' 6
- oznfuleni nanželů K]ímových o ukončeni nájeirní snlouvy k b}tu č. 4
- zahájení iízoní sběmý d\.iu
- zprávu o pruběhujednání ]DS
- pozvánku na va1nou hromádu vak Břeclar' a's' dne 1 l '6.2008
- in l-, ',mac< o r ),ledl " ieclnJrr s 'cdirelL.-'u l(
- in1.onnace o schůzce se zástupci Soko]a dne 22'5.2008
- Iozpočtové opatření č. 2i2008
- dohodu o úhradě neinvestičních \iýdaiů za žákýnavště\ujicj školu v Hustopečich

schvaluie:
- přijetí dotacc z rozpočtu JMK ve výši i0 tis. Kč na projekt: ,,Kulturyjinýclr světar1ilů

bcsedy s odbomík!' á cestovate]i'. za podminek návlhu sm]ouvy o poskýIutí dotace
z rozpočtu JMK

- dodavatele na akci ''opral'a hřbitovní zdi..- PSK s'I.o' Bmo
- nakup 10 ks plastových popelnic od lirmy Hantá1y a's' Vc]ké Pavlovice
. návrh pravidc1 na uživáni schůzovl místnosti

zmocnute:
starostu k podpisu smlou\T o dílo s Ing. Souškovou na zpracování projektové dokumcntace

regenerace navsl
starostu L podpisu smlouly o díJo na akci ,,oprava hřbitovni zdi.. s firmou PSK s.r'o' Bmo

poYoluie:
. p' Štýb1ovi uloŽení pouze b]íny a nepálených cihe] na místo určené stalostou

doDořučuie:
- stalostovi účast na pr.acovním jedniiní s mjnistrem \nitra dne 23'5'2008 v Bmě

ukládá:
- U'l2108 Ing- Jandor'i pIostudovat materiál plo.jekt 

''Komunjkační 
rrronitorovací a varor'ný

systán JmK..
T:2.6.2008

- U'13/08 stalosto\'i zvcřcjrljt Záměr na prodej části obecního pozen]ku p-č' 4045/1 o r,jměřc
30 m2
T: 20.5.2008

staíovli
- termín schťlze RNI na 2'6.2008 ve 20.00 hod'

/Ž.( l.o

své schůzi sešla dne 19. 5. 2008
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