
Usnesení z 87. schůze Rudy městvse
konuné dne 11.2.2014

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne I|,2.2014

bere na vědomí:
- informaci o pruběŽném plnění úkolů
- žádost p. Jiřího Stehlíka (č,j.: a9l2014) o změnu nájemní smlouvy na pozemekp.č.33512 v k.ú.

Boleradice LV 10001
Žáďostp. Vladislava Šlancara (č j.: 6112014) o odprodej pozemku p.č. 4242 v k.ú. Boleradice LV
10001
žádost p. Petra Vystoupila (čj.: 6112014) o odprodej pozemku p.ě.45512 v k.ú. Boleradice LV 10001
informaci o aktuálních dotačních programech
inťormaci ,,Revitalizace návsi v Boleradicích - l. etapď,
informaci ,'Koncepce rozvoje školy na období 2014-2020.,
informaci o termínu konání Asrotec Rallve 2014

schvaluie:
- žádost o úhradu členského příspěvku pro Sdružení obcí a měst jiŽní Moravy (č,j' 50l20la)
- odpisovýplt,příspěvkovéorganizace_ ZŠ aMŠ Boleradice nar.2OI4 dlepředloŽenéhonávrhu
- odvody z odpisů příspěvkové orgarizace - ZŠ a MŠ Boleradice do rozpočtu městyse ve výši ročních

odpisů dle odpisového plánu pro rok 2014
- nabídku p. Karla Šabaty na dodávku amontážVo Bďina (č,j.79l20l4)
- příspěvek na stravné pro dítě na strawé v ZŠ aMŠ Boleradice zaobdobí OI120I4 dle předloženého

vyúčtovaní
- návrh Smlouvy o budoucí smlouvě zÍízení věcného břemene čj.:72l20I4 od společnosti E.oN

souhlasí:
- s vybudováním přípojky NN dle žádosti (čj.1|l20I4) společnosti RGV o lyjádření k územnímu

souhlasu se zŤízením přípojky NN k novostavbě p. Kahánka

uk|ádá:
- U9l20I4 - starostovi vyvěsit záměr na pronájem části pozemku p.č, 33512 v k.ú. Boleradice LV

10001

T:14.2.2014
- U|0l2014 _ starostovi předložitžáďostp. Vladislava Šlancara (čj.:6112014) o odprodej pozemku

p.č.4242 v k.ú. Boleradice LV 10001 na jednéníZ}i{
T:6.5.2014

- U1Il20I4 - starostovi vyvěsit zérněr na odprodej pozemku p'č. 45512 v k.ú. Boleradice LV 1000i
T:14.2.2014

- UI2l2014 _ starojtovi podat žáďostt o dotace na programy JmK na dovybavení JDH, rekonstrukci
soc. zaŤízenív ZŠ a MŠ Boleradice apoŤízeníkeramické pece pro ZŠ a MŠ Boleradice

T:28.2.2014
- UI3l2014 - starostovi předložitpožaďavek firmy RPA s.r.o. o proplacení faktury číslo FV130537 za

podání Žádosti o dotaci na nejbližším jednáníZM
T:13.2.2014

revokuie:
- usnesení z 86.schůze RM: ,'RM bere na vědomí odpisový pIánZŠ a MŠ Boleradice; RM ukládá

starostovi předložit odpisový pIánZŠ a MŠ Boleradice na nebliŽším jednání Z[kprojednání..

pověřuie:
- starostu podpisem smlouvy na dodávku amontttž' Vo Bďina s p. Karlem Šabatou, Vrchní 530,

Velké Němčice (ě j.79120|4)
- starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě zŤízení věcného břemene se společností E.oN dle čj.

72t2014



- místostarostu zastupováním starosty po dobu čerpaní RD starosty I1.-2I.2.2014
- radního p. D.Hausnera projednaním připomjnek RM k předloženému materiálu 

',Koncepce 
rozvoje

školy na období 2014.2020..s ředitelkou ZS a MS Boleradice

stanoví:
- termín příští schuze RM na24.2.2014 v 19:00 hod.
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