
Usnesení z 74. schůze Radv městvse
konané dne 12.8.2013

Rada městyse' která se na své schůzi sešla dne 12.8.20l3

bere na vědomí:
. inťormaci o průběžném plnění úkolů
- informaci o stavu hodnoceni nabirlek ve VŘ na akci ''Revitalizaci návsi v Boleradicích 1. etaoa..
- aktualizovanou dokumentaci na výběrové řízení municipální úvěr Revitalizace návsi v Boleráclicich

1 . etapa
- námitky na projektovou dokumentaci ,,prodlouŽení vodovodu Cvrčkov.. (čj,34612013) p. Dušana

Langa a p. Zdeňka Sedláčka
- informaci o probíhající akci Výstavba vodovodu Cvrčkov
- pozvánka obce Sakvice na slavnostní vyhlášení soutěŽe Vesnice roku 2013. inÍbrmaci o stavu žádosti o dotaci u JmK na dovybavení výstroje a výzbroje JSDH Boleradice

souhIasí:
- se stavbou vodovodní přípojky (čj': 321/2013) dle přílohy projektové dokumentace
- s provedením přípojky vedení Boleradice, NN Rudolfdle žádosti (č].34]1201!) a přiloŽené

projektové dokumentace
- s převodem práv a povinností k bytové jednorce č. 4 dle žádosti p. Ivana Sommera (čj.: 341/2013) na

p. Michala Horáka' bytem Krumvíř 7l

schvaluie:
- návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o odvozu a zneškodnění odpadů se spol. Magawaste (čj.:32512013). návrh smlouvy se spol. E.oN o budoucí smlouvě o zÍízeni práva odpovídajícího věcnému břemenu

(č j. 318/2013),,Boleradice přípojka NN, Rudolf.
. příspěvek pro dítě na stravné v ZŠ a MŠ Boleradice dle předloženého vyúčtování za měSíc 01 l2O|3

pověřuie:
- starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o odvozu a zneškodnění odpadů se spol. Megawaste (čj.:

32st2013)
. stalostu k podpisu smlouvy se spol. E.oN o budoucí smlouvě o ziizeni práva odpovídajícího

věcnému břemenu (č.j.: 318/2013) 
'.Boleradice přípojka NN, Rudolť.

ukládá:
- U37l20I3 _ členům rady zas|at připomínky k dokumentaci na výběrové řízení municipální úvěr

Revitalizace návsi v Boleradicích 1. etapa
T:25.8.201.3

- U38/2013 Starostovi předloŽit proj ednaní Žádosti p. Ivana Sommera (čj.: 34112013) o převedení
práva a povinností k bytové jednotce č. 4 na p. Michala Horáka, bytem Krumvíř 71 na nejbliŽším
jednániZM'

T: nejbližší jednání ZM
Drovedla:

- rozpočtové opatření č.112013

stano\ í:
- termín příští schůze RM na 26.8.2013 ve 20:00 hod.

Ing. Libor
míStostarosta


