
[Jsnesení z 83. schůze Radv městvse
konuné dne 78.72.2013

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 18,Iz20I3

bere na vědomí:
- informaci o průběžném plnění úkolů
- informaci o účasti na jednáních dne 4.12.2013 Mikroregion Hustopečsko, 19.12.2013 DSo Dobrá voda
- informaci ředitelky ZŠ a MŠ Boleradice o přehledu ěerprání dotace zrozpočttlměstyse k II120I3 a čerprání

rezervního fondu
návrh rozpoětu na r,2074
informaci ,,Revitalizace návsi v Boleradicích - 1. ďapď,
informaci,,Prodloužení vodovodu Cvrčkov..
informace - retardér ulice Past.ýŤská

schvaluie:
- smlouvu o poslgrtnutí dotace zrozpoětl JmK na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH (ěj.: 57212013)
- dodatek č. 1smlouvy o dílo se spol. Eviom servis s.r.o. (ěj,:601/2013) na zpracování digitálního povodňovéhc

plánu
- dodatek č. 1 smlouly o dílo se spol. JD ROZHLASY s.r.o. (ěj.: 60012013) na varovný protipovodňoý systém

pro městys Boleradice
- přiděleni zakázky VŘ ,,Municipální úvěr - Revitalizace návsi v Boleradicích - 1. etapa,, uchazeěi Komerční

banka a.s. sídlo: Na Příkopě 331969,II4 07 Prahii 1

- dodatek č. l ke smlouvě o poslc1tnutí dotace zrozpoěttl JmK na prodloužení vodovodu Cvrčkov (čj.:
62712013)

- pronájem částí pozemků p.č. 293184 o výměře 1050 m2 a293l85 o výměře Il50 m2 za0,20 Kč/m2 v k.ú.
Boleradice LV 10001 dle přílohy

- nákup 150 ks Židlrí do sá|ll za cenu 1290,- Kčlks

provedla:
- rozpočtové opatření č,.I2l2013

souhlasí:
- se stavbou domu a gaúŽe na pozemku p.ó.3678/5 v k.ú. Boleradice, s uložením přípojky plynovodní a

přípojky NN na pozemku p.č. 4000 v k.ú. Boleradice a s umístěním vjezdu na pozemku p.č. 4000 v k.ú.
Boleradice dle žádosti (č j. 56i lz0l3)
s ýplatou odměny ředitelce ZŠ a MŠ Boleradice dle žádosti (čj.60212013)

poverule:
- starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace zrozpoétll'JmK na zabezpečeni akceschopnosti jednotky

SDH (čj.: 572120|3)
- starostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo se spol. Eviom servis s'r.o. (čj':60I/2013) na zpracování

digitálního povodňového plánu
- starostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo se spol. JD ROZHLASY s.r.o. (čj.. 60012013) na varovný

protipovodňoý systém pro městys Boleradice
- starostu podpisem dodatku ě. 1 ke smlouvě o poslgrtnutí dotace zrozpočtu JmK na prodloužení vodovodu

Cvrčkov (č: j.: 627 12013)
- radního Drahomíra Hausnera zastupováním starosty po dobu řádné dovol ené 25 '-30 .12.2013

stanoví:
. termín příští schůze RM na 6.I.2014 v 19:00 hod.

Ing. Libor }Iřib
místostarosta


