
[Jsnesení z 81 . schůze Radv městvse
konané dne 18.17.2013

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 18.1 1 .2013

bere na vědomí:
- informaci o průběŽném plnění úkolů
- návrhy do rozpočtu pro rok 20Ia @j.: 49312013)
- informace o účasti na jednání dne3.12'2013 Valná hromada SPOV CR, 4' 12.2013 _ Mikroregion

Hustopečsko
- stížnost pana Antonína Matušky (čj.: 513120|3) na poškození domu č.p. 70
- nabídku spol. JAS AIR cz. na pořízení leteckých fotografií
- žádost p. Petra Korába ě.1.:53512013 o odprodej pozemků p.č. 268112, 293182 a částí pozemků

parc.č. 268l13,26817,293178,268lIl,293l84,293l85'293l]9, \599lI32 v k.ú.Boleradice LV 10001
- informaci ,,Revitalizace návsi v Boleradicích - 1. etapa..
- informaci o stavu akce ..ProdlouŽení vodovodu Cvrčkov..
- informaci ,,Varovný protipovodňový systém pro městys Boleradice (rozhlasy)
- informaci odkoupení pozemků,,Rekonstrukce chodníku Dolní konec..

schvaluie:
- termíny pro podání nabídek otevírání obálek a hodnocení nabídek pro VŘ Municipální úvěr -

revita|izace návsi v Boleradicích - 1. etapa /.

- dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Klobouky u Bma (čj.: 533i2013)
- naÍízení obce ,,Tržni řád..pro Městys Boleradice
. návrh pojistné smlouvy na pojištěníptávní ochrany uzemni samosprávní od spol. DAS ( čj.:

53612013)
- pronájem části pozemku p.č.293185 o výměře 320 m2 a293l84 o výměře 480 m2 v k.ú. Boleradice

LV 10001 dle žádosti (ěj.48712013) v souladu se Směrnicí o prodeji a pronájmu pozemků městyse
Boleradice

- smlouvu od společnosti ZEMAX Šitbořice (čj.. 46012013) na pronájem pozemku p.č. 3551/1 o
výměře 4000 m2 v k.ú. Boleradice LV 10001 v souladu se Směrnicí o prodeji a pronájmu pozemků
městyse Boleradice

- záměr na pronájem části pozemku p.č. 293185 a293l84 v k.ú. Boleradice LV 10001 dle žádosti (čj.
s}st20r3)

- program na jednání ZM dne 28.1I.2013
- návrh smlouvy o zŤízení věcného břemene od spol E'oN Distribuce, a.S. na pozemku p.Í.20615 a

20619 v k.ú. Boleradice akce ,,Boleradice' Vrchní, k NN Kočí.. (č j.: 5a5D013)
- návrh smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu (ča.: 53412013) s Ústavem

archeologické památkové péče Brno

imenuie:
- komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro VR Municipální úvěr - Revitalizace návsi

v Boleradicích - 1' etapa ve sloŽení: Bohuslav Barek, Libor Hřib, Petr Koráb, Jan Koráb, JiŤi Zajíc ,
náhradníci: Drahomír Hausner, Milan Novotný, Marek Koráb, Jiří Janda, Stanislav Svoboda

proiednala:
- Žádost na odprodej části pozemku p.č. 40451131 v k.ú. Boleradice LV 10001

doporučuie:
- starostovi písemně odpovědět p. Janu Korábovi na jeho návrhy do rozpočtu pro r. 2014 (č.1.:

493120|3) a informovat o nich na nejbližším zastupitelstvu městyse
- starostovi zaslat panu Antonínu Matuškovi písemné vyjádření ke stížnosti (čj.. 51312013)
- žádost pana Petra Korába čj.:535l2013 o odprodej pozemků parc.č. 268112,293182 a částí

pozemků parc.č. 268113,26817,293178,268lII,293184,293l85,293179, |599lI32 v k.ú.Boleradice
LV 10001



wbrala:
- nejvýhodnější nabídku pana Ing. Michala Stehlíka na zajištění technického dozoru stavby pro

Revitalizaci návsi v Boleradicích - 1.etaoa

nesouhIasí:
- s proplacením faktury od firmy RPA s.r.o. zapodání Žádosti o dotaci

uk|ádá:
- U 4712013 - starostovi odeslat výzvuk účasti ve VR Municipální úvěr - Revitalizace návsi

v Boleradicích - l. etapa, včetně ZD bankovním domům: KB, a.S., ČSog, a.s., ČS, a.s'

T:22.11.2013
- U48l2013 - starostoviuzavŤít smlouvu TDI s p. Ing.Michalem Stehlíkem v souladu s jeho nabídkou

T:25.11.2013
- U49l2013 - starostovi předložitzáměr na odprodej části pozemku p.č. 40451131 v k.ú. Boleradice

LV 1 0001 na neibliŽším iednání ZM
T:28.11.2013

- U50l2013 - starostovi vyvěsit záměr na pronájem částí pozemků p.č. 293185 a293l84 v k.ú.
Boleradice LV 10001

T:22.11.2013
- U5Il2013 - starostovi projednat s jednatelem f. RPA s.r.o. fakturacizapodání žádosti

pověřuie: 
,. T: 28.11.2013

- starostu k podpisu dodatku č. l k veřejnoprávní smlouvě s městem Klobouky u Brna (čj.: 533/2013)
- starostu k podpisu pojistné smlouvy na pojištění právní ochrany uzemní samosprávy od spol: DAS

(čj.:53612013)
- starostu k podpisu smlouvy se spol. ZEMAX Šitborice (č j,: 46012013) na pronájem pozemku p.č.

355IlI o výměře 4000m2 v k.ú. Boleradice LV 10001
- starostu k podpisu smlouvy o zŤízení věcného břemene od spol. E.oN Distribuce, a.S. na pozemku

p.č.20615 a20619 v k.ú. Boleradice akce ..Boleradice, Vrchní, k NN, Kočí.. (č j.. 545l20I3). starostu k podpisu smlouvy o provedeni záchranného archeologického výzkumu (čj' fial20l3)
s lJstavem archeologické památkové péče Brno

- starostu k podpisu nájemní smlouvy dle Žádosti (č j,: 487l2013) na pronájem částí pozemku parc.č.
293185 o qýměře 320 m2 a293l84 o výměře 480 m2 v k'ú. Boleradice LV l0001

provedla:
- rozpočtové opatření č. I1l2013

stanoví:
- termín příští schůze RM na 2.12.2013 v 19:00 hod.


