
(Isnesení z 69. schůze Rudv městvse
konuné dne 10.6.2013

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 10.6.2013

bere na vědomí:
. informaci o pruběžném plnění úkolů
- informaci starosty o výjezdním zasedríní Mikroregionu Hustopečsko ve dnech 225,-23.5 '2013- návrh advokátního zástupce Ing. Josefa Horáka Mgr. Ing. Josefa Chlubny na roz|oženi d1uŽné částky

do splátek
- inťormace o stavu příprav na akci ,,Revitalizace návsi v Boleradicích..
- informace o plnění rozpočtu k 31 .5.2013
- informace o nabídce společnosti AxIoM engeenering na podaní žádosti o dotaci na zateplení siílu

včetně výměny otvorových v.-folní
- informace o u spořádání sbírky Diakonie Broumov v termínu od 1.-7.7.2013

doporučuie:
- starostovi účast na valné hromadě MAS dne 13.6.2013' zasedáni Mikroregionu Hustopečsko

dne 27 .6.2013
- posk1tnout finanční dar pro zaplavené obce

pověřuie:
- starostu podpisem smlouly o dílo, v riímci výběrového řízení na akci ''Varovný protipovodňoqý

systém pro městys Boleradice.., se společností JD RoZHLASY s.r.o., Vigantice 196, PsC 756 6l
- staÍostu k podpisu nájemní sm1our,y na pronáj em pozemků parc.č.268lI a293l84 vk.ú. Boleradice

dle žádosti (ój.:43/2013 ), za cenu0,20 Kčlm2lrokna dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců

schyaluie:
- na zžl<ladě doporučení výběrové komise přidělení zakénky na akci ,,Varovný protipovodňový systém

pro měsýs Boleradice.. společnosti JD ROZHLASY s'r.o.. Vigantice 1s6. PSC 756 ó1
- pronájem části pozemků parc.č.268l1 o výměře 233 m2 a293l84 o výměře 21'8 m2 v k.ú. Boleradice

dle žádosti (č j:4312013 ), za cenu 0,20 Kč/m2lrok na dobu neurčitou s ýpovědní 1hůtou 6 měsíců
- záměr na prodej 6 prm dřeva za cenu 650,.Kč/prm
- zaóávací dokumentaci včetně příloh pro výběrové řízení na akci ,,Prodloužení vodovodu Cvrčkov..
- poskýnutí příspěvku pro dítě na stravné v ZŠ a MŠ Boleradice za měsíc 5/2013 dle předloženého

výkaztl
- účetní závěrku příspěvkové organízace Zžk|adni škola a Mateřská škola Boleradice zat.201'2
- záměr na pronáj em nebytových prostor městyse v přístavbě nad kotelnou sálu městyse o rozménl 4,2

x 5,7 m včetně sociálního zařízení za cenu 1500 Kč/měsíc věetně energií
- posk}tnutí mimořádného daru do výše 1500 Kč k životnímu jubileu 100 let

uk|ádá:
- U24l2013 . starostovi vyvěsit záměr na prodej dřeva za cenu 650,-Kě/prm.
- U25l2013 - starostovi zas|at ýz:,,u nejméně třem společnostem pro účast

akci ..Prod1oužení vodovodu Cvrčkov...
- U26/2013 - starostovi v1wěsit záměr na pronájem nebýových prostor

kotelnou sálu městyse o rozměru 4,2 x 5,,7 m včetně sociálního zaÍízení
včetně enersií

T:24.6.2013
na ýběrovém řizení na

T:20.6.2013
městyse v přístavbě nad
za cenu 1500 Kčiměsíc

T:24.6.2013
- U27l2013 - Stalostovi předloŽit návrh na posk}Ťnutí finančního daru pro zaplavené obce

na nejbližším zasedÍni ZM T: 25-7.201.3
- U28l2013 _ starostovi pozvat Ing. Josefa Horáka na jednaní RM k projednaní moŽností úhrady

dlužnó částkv T:24.6.2013



souhlasí:
- s přístavbou vinného sk1epa na pozemku p.é. 258lI vk.ú. Bo1eradice dle před1ožené Žádosti

projektové dokumentace (čj.:237l20I3) za podmínek, Že bude Zajištěn stálý prujezd komunikace,
která se před stavbou nachází a p1ochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stai,u

stanoví:
- termín pro podání nabídek do výběrového Íizení na akci ,,Prodloužení vodovodu Cvrčkov.. na

3;7.2013 do 18.00 hod
- termín pro otevírání obá1ek a hodnocení nabídek na akci ,,Prodloužeď vodovodu Cwčkov.. na

3.7.2013 v 19.00 hod.
- tetmín příští schůze RM na 24,6.2013 ve 20:00 hod.

Ing.
místostarostapď'ÍFFttv


