
Usnesení z 90. schůze Radv městvse
konané dne 25.3.2014

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 25.3 '20|4

bere na vědomí:
- informaci o průběžném plnění úkolů
. informace o úěasti na jednání porada starostů s vedením JmK dne I4.3.2014
- informaci o účasti na jednání - Mikroregion Hustopečsko dne2.4.2014
- nabídky na opravu sociálních zařizení v pÍízemí úřadu městyse
- žádost p. Františka Novotňáka (č j.: I47l20I4) o odkoupení ěásti pozemku p.č:. 4045lI3 1 v k.ú.

Boleradice
- návrhy smluv na Zpracování žádostí o dotace z dotačních programů OPZP prioritní osa IV.

zkvalitnění nakládání s odpady a prioritní osa II. zlepšení kvality ovzduší možností získání dotací
zprogramuOPZP

- informaci o sdělení ministerstva financí ktzv. kvízomatům (čj.. I24l20I4)
- informaci o jednoduché pozemkové úpravě v k.ú. Homí Bojanovice lokalita ,,Čousberk.. (čj.:

164t20r4)
- informaci o pruběhu akce ,,Revitalizace návsi v Boleradicích _ l. etapa,,

- informaci o pruběhu akce,,ProdlouŽení vodovodu Cvrčkov..

schvaluie: ''
- návrh přikazní smlouvy č. IWW68/20I4 se spol. IWWAnazqištění výběrového řízení pro

energetické úspory úřadu městyse (ěj.: I98l201a)
- návrh smlouvy (čj.: 184l20I4) o uzavření licenční smlouvy na veřejné provozování hudebních děl se

spol. OSA
- návrh smlouvy o zřizenívěcného břemene č. Ho-0143300271931001 od spol. E.oN (čj; 19212014)

ukládá:
- UI6l2014 _ starostovi předloŽit návrh na odprodej části pozemku p.č. 40451131 v k.ú. Boleradice na

nebližším jednáníZM
T:6.5.2014

- UI712014 _ starostovi vyvěsit záměr na pronájem nebýových prostor městyse o rozměrech 4,2 x
5,7 m včetně sociálního zaÍízenízacenu 1500 Kč/měsíc včetně energií v přístavbě nad kotelnou
kulturního domu.

T:28.3.2014
. U 18l20I4 _starostovir,yvěsit záměr napronájemčástipozemkup.č. 198/1 vk.ú. Boleradice

T: 28.3.2014
pověřuie:

- starostu podpisem pÍíkazní smlouvy č. IWW68/20I4 se spol. IWWA na zajištění výběrového řízeni
pro energetické úspory úřadu městyse (ěj.: 198l20la)

- starostu podpisem smlouvy (č:j,: I8aD014) o uzavÍení licenční smlouvy na veřejné provozování
hudebních děl se spol. oSA

- pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene č. Ho-0143300271931001 od spol.
E.oN (ěa.: I92l20I4)

provedla:
- rozpočtové opatření č. 1l20I4

stanoví:

Barek

RM na 7.4.2014 ve 20:00 hod.

místostarosta


