
konané dne 3.7.2013

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 3.,/.201'3

bere na vědomí:
- informaci o průběžném plnění úkolů
. informaci o účasti na valné hromadě VaK Břeclav
. informaci o sta\u zajištění místního břbitova
- informace o moŽnosti získání dotaci na zaÍep|eri obecních budov

pověřuie:
- starostu k podpisu Smlouly na rcalizaci akce ,,Prodloužení vodovodu Cvrčkov.. s firmou HaSt. s.r.o.

Hustopeče, Havlíčkova 28
- starostu k podpisu Smlour,y o poskýnutí finančního příspěvku (č j.:27712013) od obce Diváky na

rozvoj a činnost J.SDH Boleradice.

rozhodla:
- na základě doporučení qýběrové komise o piidělení zakázky,,ProdlouŽení vodovodu Cwčkov.. firmě

HaSt. s.r.o. Hustopeče' Havlíčkova 28

ukládá:
- U33/2013 - Starostovi Zaslat q.rozumění o výsledku VŘ všem uchazečům o akci .,ProdlouŽení

vodovodu Cvrčkov.. T: 4.7 .2013
- U34l2013 - starostovi předložit Žádost na prodej pozemků p.č. 45712 o qýměře 5 m2 a p.č. 45612 o

výměře 5 m2 na nejbližším jednání zastupitelstva městyse
T: 25.7 .2013

smlouvy na odkoupení pozemků p.ó. 4045115 o výměře
T:25.'7.2013

zadávací dokumenlace pro VR akce
T: 17.7.2013

souhlasí:
- s lybudoviiním vodovodní přípojky na pozemklp. ě.' 4220 d1e žádosti (č)j.287l20I3) v souladu

s předloženou projektovou dokumentaci s podmínkou, že stavebních uvede dotčenýpozemek a
stavby na něm do původního star,u neprodleně po dokončení stavby

schvaluie:
. návrh Sm1our,y o poskýnutí finančního příspěvku ve Ý.ýši 10000,- Kč (čj.:27712013) od obce

Diváky na rozvoj a činnost J-SDH Boleradice
- odměnu za prácí vedoucího pracovníka mateřské školy ve výši 5000,. Kč ředitelce ZŠ a MŠ

Boleradice (čj.: 25512013)
- odkoupení pozemků p.č. 404517 5 o výměře 76 m2 ap.č,.4045l6 o výméÍe 73 m2

od p. Vavřince Chalupy, býem Bo1eradice ě.p.27 a p. Libora Steh1íka, býem Nová 20, Hustopeče
(ój.:41412012)

- příspěvek pro dítě na Stravné v ZŠ a MŠ Boleradice za měsíc 6/2013 dle předloženého výkazu
- aktualizovaný návrh zadávací dokumentace VŘ akce 

''Revitalizace 
návsi v Boleradicích _ I.etapa..

- U35l201'3 . Starostovi připravit náwh kupní
76 m2 a p'č' 4045176 o vÝměře 73 m2. U35l2013:. RM ukládá místostaIostovi zajistit uveřejnění
,,Revitalizace návsi v Bo1eradicích _ I.etapa..



provedla:
. rozpočtové opatření č. 612013

stanoví:
- termín příští RM na 16.7.2013 ve 20:00 hod.

Barek Itrg.

mí Stó Staro sta


