
Usnesení z 68. schůze Radv městvse
konané dne 27.5.2013

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 2,7.5'2013

bere na vědomí:
- informaci o pruběžném plnění úkolů
- informaci staÍosty o výjezdnim zasedžní Mikroregionu Hustopečsko ve dnech22.5.-23'5.2013
- informace o stalu a průběhu příprav na akci ,,Revitalizace návsi v Boleradicích..
. informace o vyvěšení heraldického praporu Moravy ve dnech 5.- 6.7.2013
- informaci o situaci s pozemkem p.č .206113
- informaci o možnostech restaurování praporu Spolku voj.vyslouŽilců z roku 1909

doporučuie:
- starostovi účast na j ednaní VH VaK Břeclav

nověřuie:
- starostu k podpisu nájemní smloulry na pronájem pozemků k podpisu náj emní smlouvy na částí

pozemků parc.č . 3482' 400.| 11' 348311' 349813 v k.ú. Boleradice dle žádosti (ó j':172l20l3 ), za cenl
0,20 Kólm2lrok na dobu neurčitou s v1fuovědní lhutou 6 měsíď

- k podpisu Sm1ouly o poskýnutí dotace z rozpočtu JmK pro ZS a MS Boleradice (č j.:214l2013)

schvaluie:
- pronájem částí pozemků parc.č.3482, 400711' 348311' 3498/3 vk.ú. Boleradice d1e Žádosti

(č j.:1'7212013 ), za cenu 0,20 Kělm2lrok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
- návrh Smlouvy o poskýnutí doÍace z rczpoótu JmK pro ZŠ a MŠ Boleradice 1čj.:2l4l2013)
- úhradu neinvestičních niíkladů na Žáka od Městské části Praha 6 (čj.:17512013)
- Žádost Dívadelního spolku bratří Mrštíků (č j:209l2013) o poskýnutí mimořádného příspěvku na

dopravu
- Žádost Divadelního spolku bratří Mrštíků (čj.:210/20I3) rezewaci a zapůjčení prostor venkovního

pódia pro uspořádrání minifestivalu Letní hraní v termínu od 30.8.-31.8.2013
- návrh Dodatku č.1 ke smlouvě č.1Il2013 mezi Městysem Boleradice a Ing. Alenou Vranovou (ěj.:

2r9t20r3)

souhlasí:
- s lybudovriní p1ynovodní přípojky v souladu s předloženou žádosti a PD s tím, že po ukončení prací

bude chodník a dotčené pozemky uvedeny do původního star,u (čj. 21312013)

Drovedla:
. rozpočtové opatření č. 412013

stanoví:
. termín oříští schůze RM na 10.6.2013 ve 20:00 hod.
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Ing. Lib{r Hřib
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