
Usnesení z 92. schůze Radv městvse
konané dne 22.4.2014

R.ada měsýse, která se na své schůzi sešla dne 22.4'20|4

bere na vědomí:
- koncepcl rozvoje zŠ a tvtŠ Bo|eradice na období 2014 _ 2019 předloženou ředitelkou zŠ a tvtŠ Boleradice

(příloha zápisu)
- informaci o průběžném plnění úkolů
- informaci o zabezpečení účasti starosý na jednání dne 30.4.2014 Mikroregion Hustopečsko
- informaci o průběhu akce Revitalizace návsi v Boleradicích - 1. etapa,,
- informaci o ňizenimapy závad
- nabídku na opravu venkovní taneění plochy

schvaluie:
- návrh smlouly o zajištění zpětného odběru alryuŽiti odpadů z obalů (ěj.:23612014) se spol. EKo-KoM
- pronáj em nebytoých prostor o rozměru 4,2 x 5 ,7 m' vě. sociálního zaÍízení v přístavbě sálu městyse za

úěelem podnikání p. Marcele Čapkové, Boleradice 4I4, dle žádosti (ěj..20512014) za cenu 1500,- Kě/měsíc
vč. energií'

- pronájem části pozemku p.ě. 198/l v k'ú. Boleradice LV 10001 p' Janě Lauterbachové (č:j.: 19|l20la)
- žádost p. Petra Matušky (č j.:25212014) o povolení k provedení biotechnických opatření v lokalitě Paseky na

r.2014
- návrh programu je dnáni ZM na den 6.5 '2014
- návrh smlouvy o poskýnutí dotace zrozpoětuJrns na,,Akci zázrakzvaný med..ZŠ a MŠ Boleradice
- nabídku nanájem, koupi najaté věci multifunkčního zaÍízeni od spoleěnosti RIBBoN' S.r.o. (č,j':250l201a)

ukládá:
- U20l2014 _ starostovi vyvěsit záměr na pronájem ěásti pozemku p'ě. 4039125 v k.ú. Boleradice LV 10001

T:25.4.2014
- U2|l20I4 _ starostovi předložit záměr na prodej ěásti pozemku p.ě. 198/1 v k.ú. Boleradice LV 10001

T:6.5.2014
souhlasí:

- se stavbou přípojky NN dle žádosti spol. ENoRM , a.s. (č:j.:23512014) na pozemku p'ě. I72l2 v k.í.
Boleradice, vlastník pozemku pan Leoš Čermák

pověřuie:
- starostu podpisem smlouvy o zajištění zpětného odběru avylžiti odpadů z obalů (é j,: 23612014) se spol'

EKO-KOM
- starostu podpisem smlouly na pronájem nebýoqých prostor v přístavbě sálu městyse s paní Marcelou

Capkovou, Boleradice 474 (žádost é j.: 205120|4) v souladu s lyvěšeným zámérem (dne 27 .3,2014) za cenu
1500,- Kč/ měsíc vč. energií

- podpisem smlouvy na pronájem ěásti pozemku p.č.. 198/1 v k.ú. Boleradice LV 10001 s p. Janou
Lauterbachovou (žádost ěj.: |9112014) v souladu s platnou směrnieí odprodeji a pronájmu pozemků

- starostu podpisem smlouvy o poskýnutí dotace zrozpoětu JmK na,,Akci zázrakzvaný med.. ZŠ a MŠ
Boleradice

. starostu podpisem smlouvy o nájmu, koupi najaté věci o platbě na provedení ýtisky a provádění poprodejních
služeb se společností RIBBON, s.r.o. (čj.: 250120|4)

provedla:
- rozpočtové opatření ě.212014

stanoví:
- ternrín příští schůze RM na 19.5.2014 ve 20':00 hod.

iil. ijďó;Hi;;
místostarosta


