
Usnesení z 95. schůze Radv městvse
konuné dne 16.6.2014

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne |6.6,2014

bere na vědomí:
. informaci o pruběžrém plnění úkolů
- informaci o zajištění účasti na předávání titulu Ekoškola v Senátu ČR dne 19.6'2014 - úěastní se radní p.

Drahomír Hausner
- návrh harmonogramu akcí do konce r.2014
- informaci o zamítnutí podání ve věci Josef Horák vers. Městys Boleradice o náhradu škody okresním soudem

v Břeclavi
informaci o průběhu akce ,,Revita|izace návsi v Boleradicích _ l. etapa..
informaci o stavu podaných Žádosti o dotace
informaci o průběhu rekonstrukce soc. zaŤizení (krěek, škola)
informaci o jednání školské rady MŠ a ZŠ Boleradice dne 16.6.2014 (viz. příloha)
informaci o průběhu ,,Agrotec Petronas Syntium ral|ye 20|4,,

schvaluie:
- Smlouvu ě ' 1212800 1 o poslq.tnutí podpory za Státního fondu životního prostředí CR (č j .: 327 12014)
- aktua|izovanou zadávací dokumentaci na VŘ na akci ,,Rekonstrukci chodníků _ Dolní konec
. návrh darovací smlouvy na příspěvek ve ýši 10.000'- Kě pro obec Těšany (autobusová zastávka směr Brno _

Boleradice/ (ěj.:348l20l4) t.

- pronájem pozemku p.ě. 4039125 o ýměře 32 m2 v k.ú. Boleradice

ukládá:
. U25l2014 - starostovi zas|at oznámení o zaháiení VŘ na akci ..Rekonstrukce chodníků _ Dolní konec _

nejméně pěti stavebním firmám
T:30.6.2014

rozhodla:
- zrušit VŘ na akci ,,Rekonstrukce chodníků _ Dolní konec.. z důvodu podání nabídky pouze jedním uchazeěem

pověřuie:
starostu k podpisu Smlouly ě. 12128001 o poskýnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
(ěj:3z7/201a)
k podpisu darovací smlouvy na příspěvek ve ýši 10'000,- Kě pro obec Těšany (autobusová zastávka směr
Brno - Boleradice)-(ě j.: 348l20la)
starostu podpisem smlouvy na pronájem p' ě' 4039125 o ýměře 32 m2 v k.ú. Boleradice za cenu 0'20
Kč,/m2lrok

stanoví:
- termín příští schůze RM na 30.6,2014 ve 20:00 hod'
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Bohuslav Ing.


