
(Jsnesení z 86. schůze Rudv městvse
konané dne 27.l.2014

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne z7.I.2014

bere na vědomí:
- informaci o pruběžném plnění úkolů
- návrhrozpočtu nar,2014
- rozpočtoý ýhled na roky 2015-2019
- nabídku na rekonstrukci Vo od spoleěnosti BestPriceEnergy
- Zptávu o pruběhu inventarizace majetku městyse zat,2013
- návrh navyÍazení nepotřebného majetku městyse
- odpisoý p|ánZŠ a MŠ Boleradice
- žádost TJ Sokol (ěj.:34/2014) o převodu pozemků v okolí fotbalového hřiště
- návrh Smlouvy o zÍizení věcného břemene (éj: a2l20l4) od E.oN distribuce, a's.
- informaci ,,Revitalizace návsi v Boleradicích - l' etapa,,

- informaci o těžbě dřeva v obecních lesích - lokalita Hájky 2013
- informaci - zpráva o sběru textilních materiálů od spol Dimatex

schvaluie:
- dohody o pracovní činnosti pro externí pracovníky,městyse
- převod pozemku p,ě. 404713 v k.ú. Boleradice od UZV}I4 do majetku městyse
- návrh na udělování věcných darů městysem Boleradice pro r,2014
- návrh programu zastupitelswa městyse na den 13.2,2014
- schvaluje příspěvek pro dítě na stravné v ZŠ aMŠ Boleradice za obdobi 1212013 dle předloženého

vytičtování
- žádost p. Jana Korába (č)j.25/20I4) o povolení opravy Obrazu sv. Marka na pozemku p.č.205611 v k.i.

Boleradice

souhlasí:
- s podáním žádosti o dotaci k JmK pro ZŠ a MŠ Boleradice ,,Zánakzvaný med..

ukládá:
- v4/z0I4 _ starostovi předložit návrh rozpočtu na r,2014 a rozpočtový výhled na roky 2015-2019 na

nejbližším jednání ZM k projednání
T:13.2.2014

- U5/20I4 - starostovi předložit návrh na udělování věcných daru městysem Boleradice pro r.2014 na
nejbliŽším jednání ZM k projednání

T:13.2.2014
- U6/20I4 - starostovi předložit Zprávu o pruběhu inventarizace majetku městyse zar.20|3 nanejb|ižšimZM

k projednání
T: 13.2.2014

- U7l20I4 - starostovi předložit návrh na vytazeni nepotřebného majetku městyse na nejbližším jednání zM k
projednání

T:13.2.2014
- U8l2014- starostovi předložit odpisoý p|ánZŠ a MŠ Boleradice na nebližším jednáníZMk projednání

T:13.2.2014
pověřuie:

- starostu jednáním s E.oN distribuce, a.s. upřesnění geometrického plánu ke Smlouvě o ňízení věcného
břemene (č:j.: a2D0I$

stanoví:
- termín příští schůze RM na I0.z.20I4 v 19:00 hod.
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