
Usnesení z 77. schůze Rudv městvse
kononé dne 25.9.20]3

Rada měst1'se. která se na své schůzi sešla dne 25.9.2013

bere na r ědomí:
- inťormaci o průběŽném plnění úkolťl
. informace Starosty o účasti najednání nrikroregiotltt Hustopečsko dne l8.9.2013
- oh |ášení pana Tonláše Korába a pana Stanislava Fraňka (čj ':4 J 5/20l 3) o provedení průzkumnélro vftu na

soukromíclr pozemcíclr p.č.3678/5 a367813 v k.ír. Boler.adice
. informacio vyúčtování dotace poskytnuté městyseln Boleradice za rok 20l3 od Svazu tě]esně postiženýclr
- infonlaci o nabíclce poskytovánípečovatelské sluŽby společriostí Místní sociá|ní sluŽby, o'p.s. pro občany

městilse Boler.ad ice
- nabídku spol. IWWAL Consulting, S'r.o. na poskytovánísluŽeb pro podání Žádosti o dotace z dotačnílro titulu

OPZP
- informaci o stavu akce .'ProdlouŽení vodor'odu Cvrčkov..
. informaci '.Revitalizace 

nár'si v Boleradicích 1.etapa..

- informaci o konání sbírky pouŽitého textilu pro Diakonii Broumov
- informaci o metodické kontrole knihovny Boleradice
- informaci o akci..Varovný protipovodňový systém pro městys Boleradice..

so u h Iasí:
- S výStavbou vedení NN na části pozemku p.č. 4000 a 404612 v k.ú. Boleradice ve vlastnictví městyse

Boleradice pro akci '.Boleradice. DP. kNN. Koráb' Franěk..dle PD, kteráje přílohou žádosti čj.
403t201.3

. s uloŽenírn dešťové kanalizace tla pozernku parc.č.'{0.15/ l 3 1 dle Žádosti pana Pavla Soukopa (č j.:40712013) a

přiloŽeného nákresu

dorroručuie:
- starostovi účast na Dni malých obcí 3 1 . 10.201 3

schvaluie:
- návrlr smlouvy o srrrlouvě budortcí se společrrostí E'oN o zřízení práva odpovídajícího věcnétnu břemenu

(čj':,1l9/20l3) na výstavbrr vedeníNN. pro akci '.Boleradice. DP.kNN' Koráb' Franěk
- poskytnutí příspěvku z rozpočtu městyse pro dítě clle Žádosti vedených pod čj.: 414/2013,42212013,

43912013

uk|ádá:
- U4012013 - Starostovi předloŽit zátrrěr tla pr.odej části pozenrků parc.Č.268/1. 2%l45' 293l98' z93l84

v k'Ír'Boleradice LV l000l dle Žádosti čj:350/20l3 na nejbliŽším jednáníZM.
T: nejbližší jednání ZM

pověřuie:
- starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budottcí se spo|ečností E.oN o zřízerií práva odpovídajícího věcnému

břernenu (čj.:'l19120l3) na výstavbu vedení NN' pro akci 
',Bo|eradice, 

DP-kNN, Koráb, Iraněk

s1a no\ í:
. termín příští schťrze RM na 7.10.2013 ve 20:00 hod.
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