
Usnesení z 73. schůze Radv městvse
konuné dne 16.7.2013

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 16.7,2013

bere na vědomí:
- informaci o průběŽném plnění úkolů
- inÍbrmaci o stavu zajištění místního hřbitova
- informace o moŽnosti získárrí dotaci na zateolení obecních budov

souhlasí:
- s umístěním stavby RD na pozemku p.č. 24615 v k.il. Boleradice dle Žádosti čj':31212013 a

projektové dokumentace stavby.
- s umístěním přípojky NN' vodovodní přípojky a dešt'ové kanalizace na pozemku p.č. 404514 v k,íl.

Boleradice dle žádosti čj.: 31212013
- s vybudováním vjezdu na pozemku p.č. 404514 v k.ú. Boleradice dle žádosti č j.:31212013 a

proj ektové dokumentace stavby

;chvaluie:
pronájem nebýových prostor městyse Boleradice v přístavbě nad kotelnou sálu městyse o rozměru
4'2 x 5,7 m vč. sociálního zaÍizeni za cenu l5p0 Kč/měsíc vč. energie paní Renatě Šinkovské,
Boleradice 108 (č.j.: 25312013)

- pronájem pozemku p.č. 293/21 o výměře 1000 m2 v k.ú. Boleradice dle žádosti (č j.: 25212013) za
cenu 0,20 Kč/m2lrok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců

- návrh programu zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice dne 30.7.2013

pověřuie:
- Starostu k podpisu smlouvy o prorrájmu nebyových prostor měStyse Boleradice v přístavbě nad

kotelnou sálu městyse o rozměru 4,2 x 5,7 m vč. sociálního zaÍízení za cenll1500,- Kč/měsíc vč.
energií

- Starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č.293121 o výměře 1000 m2 v k.ú.
Boleradice dle žádosti (č j.: 25212013) za cenu 0,20 Kč/m2lrok za dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců

- místostarostu zastupováním ve funkci starosty po dobu ŘD starosty 4.-8.8.2013
- radního pana Drahomíra Hausnera zastupováním ve funkci starosty po dobu ŘD starosty 9.-

1 1.8.2013

imenuie:
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve sloŽení: Bohuslav Barek, Jan Koráb, Mgr. Josef Kudma,

náhradník: Ing. František Koráb
. komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovénr řízení ,.Revitalizace návsi v Boleradicích _ I.etapa..ve

sloŽení: Bohuslav Barek, Jan Koráb, Mgr. Josef Kudrna, Irrg. Milan Valouch, oldřich Pelikán'
náhradníci: Ing. František Koráb' Ing. Jaroslav Sedláček.

stanoví:
- termín příští schůze RM na 29.7.2013 ve 20:00 hod.
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Bohuslav Barek

starosta
Ing. Libor Hřib
mtstostarosta


