
Usnesení ze 19. schůze Radv městvse
konané dne 3. 7, 2008

Rada městyse' ktotá se na své schůzi sešla dne 3' 7. 2008

bere ua včdomí:
. p1nění úkolů z RM a ZM
- nabjdku {ilem na zhotoveDí chodníku a tennin vyhodnooeni nabídek- postup ve věci lDs - informace zjednání Mikr.oregionu
- inibrmace o schválení plostiedků ze státního rozpočtu na čištění potoka
- návrll p]ánu oblastí povodí Moravy a Dyje
- nabídku na recyklaci stavebního odpadu
- inÍbnnace o možnosti ziskání dotace protipovodliová opatlelli- infonnace o přípravě projektové dokumentace na úpÍaw návsi (rozpočel). podnět Policie ČR, Dl Biec1av k rea1izaci opatieni v obci Bolerarlici
- olganízač i řád školy a smlour,r: o nájmu nebýových prostor _ ZŠ a MŠ Bolerar]ice
- sdělenj k Žádosti p' Náderríčka o přidě1eni býu č. 6 v býovém doně č.p' 325

ukládá|
- U56/08 _ starostovi _ zďadit do programu následujícího zasedáli ZM Žádost Kontolního

Výboru o pověieni kont1.olou
T:30.9.2008

. U57l08 starostovi _ zďadit do pIoglamu následujícího zasedáni ZM žádost Zo Techspolt
Bo1eradice o tjnančni piíspěvek na vydání knihy
T: 30.9.2008

- U58/08 - staťostovi jednat ve věci čištění potoka na ZVHS
T:5.7.2008

. U59/08 _ StaÍostovi zařadit do progtamu následujicího zasediiní ZM lozpočtové opatř€ní č.
4i2008 přijeti dotací na septik a kr,unovnu
T: 30.9.2008

. U60/08 starostovj . seznánit sc s piíslušným nateriáiem rrávrh plálu oblastí povodi
MoÍavy a Dyjo
T: 30.7.2008

- Uó]/08 sta.rostovi . v}./olat další jednání s DI, SÚS a Raclou Školy ve věcj ťealizace opatření
v obcl
T; 30.7.2008

. U62l08 Irrg. Jandovi plostudovat nabidku Ílnrry Daite. kopírky
T: 30.7.2008

- U63/08 _ starostovj - sezniímit žadatele o povo]oni uložení stayební suťi s podmínkami
Tr 30.7.2008

schvaluie:
. \|nIoL!r- o V}?uJČce {o1lCjncr) .a |apiI. dodatek č. l k dohodě o poskytnuti příspěvku na VPP prodlouŽení do 30.11.2008- smloul.Ll o ŽaloŽení a Yedcní Registru plo úěely zákona č. 159/06 sb.. kátkodobý pronájem obecniho pozemku parku pied radnicí k provozování iemiho kina od

19.7. do 21.7.2008

doDoručuie:
. ZM . schváiit dotaci na vydání knihy Zo Techsport Boleradice v piípadě přebýku v lozpočtu

obce. slalostovi dálejednat ve věci možnosti získání dotace _ protjpovodňoví opatfeni
- lng' Jandovi - účast na semináři k piíp|avě veřejných lozpoětů

tlstanovu|€:
- komisi nro v(ňěr á^.]cv.fé]P nq cr'rlh'. .}.^,]..1-.' ... "lň;éňl' ̂  

6r^ňi6 Ť.^.íL



zmocňuie:
. starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítězem výbě.ového řízeíí na stavbu chodníku
- stalostu k podpisu smlouvy o \lipůjčce kontejnery na papíf
- stalostu k podpisu Dodatku č' 1 k dohodě o poskynutí příspěvku na vPP a dodatků

k příslušným pracovním smlouvám
- stárostu k podpisu Smlouvy o založeni a vedení Registru pro účely zákona č' 159/06 Sb.

stanovi:
- termin 

'asedání 
komise pro výběr dodavatele na stavbu chodníku na neděii 6'7'2008 v 10,00

hodin
- termín příŠtí schůze RM na 21'7'2008 ve 20'00 hod.

Libor Stehlík
místo starosta


