
(Isnesení z 80 . schůze Radv městvse
konané dne 4.11.2013

Rada městyse, která se na své schůzi seš1a dne 4.I1.2013

bere na vědomí:
- informaci o průběŽném plnění úkolů

informaci starosty o účasti najednání Den malých obcí dne 31.10.2013
návrh smlouly od spol. IWWA, s.r.o na zpracování projektové žádosti o dotaci z programu oPŽP zatepleni

budor UM 1čj.: 509/20 l 3,1

náwh smloulry od spol. IWW engineering s.r.o. na ZpÍacovríní energetického auditu budov UM (č j':
sr0/2013)
návrh smlouly od spol. IWW engineering, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro podání Žádosti o

dotaci z programu oPŽP zatepleníbudov ÚM (č j.: 5 1 l/82013)
návrh nařízení obce ,'Tržní řád.. pro měsýs Boleradice
návrhy do přípraly rozpočtu plo r. 2014 (čj.: 493/2013)

informaci ,'Revitalizace návsi v Boleradicích 1.etapď.
informaci o stavu akce ..ProdlouŽení vodovodu Cvrčkov..
informaci,,Varovný protipovodňový systém pro městys Boleradice.. (rozhlasy)
informaci 

''Dětské 
hřiště - II. etapď.

schvaluie:
- záměr na pronájem části pozemku parc.č. 4045l|31' v k.ú. Boleradice LV 10001

- Žádost o příspěvek z rozpočtu měs{se na dítě (čj.: 500/2013, 502/2013,5|712013)
- návrh darovací smlouly pro obec ZáIez|ice (čj'l 51212013)
- příspěvek na stravné ZŠ a MŠ Boleradice za 10120|3 dle v.ýkazu

ukládá:
. U 4312013 _ starostovi projednat návrh změn smlouly od spol. IWWA s.r'o. na zpracování projektové Žádosti

o dotaci z programu OPPŽP zateplení budov UM (čj.: 50912013)
T: I1.11.2013

- U44l201'3 - starostovi projednat návrh změn smlouly od spol. IWW engineering s.r.o. na zpracování
energelického auditu budov UM (éj': 5 l0/20 |3 )

T: 11.11.2013
. U45l20l3 Starostovi proj ednat náwh změn smlouvy od spol. IwW engineering, s.r.o. na zpracováltí

proj ektové dokumentace pro podání Žádosti o dotaci z programu oPŽP zatepleni budov Útr,l (ej.:
s1ý2013)

T: 11.11.2013
- U46/2013 - starostovi lyvěsit záměr na pronájem části pozemku p .ó. 4045/131 v k.ú. Boleradice LV

10001
T: 11.11.20i3

pověřuie:
. starostu k podpisu darovací smloulry pro obec ZáIez\tce (čj': 51212013)

stanoví:
- termín oříští schůze RM na 18.11.2013 v 19:00 hod.
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