
Usnesení z 54' schůze Raclv městvse
konané rlne 17. 9' 2008

Rada mčst,vse. kte.á se na své schůzi seš1a dtre 17. 9. 2008

bere na vědomí:
- plnění úko]ů z RM
- úkoly ze zasedáni ZM
- platební YýněI od Finančního úiadB Biecla\'
- sdělení firmy Daňhe1 k organizaci sl'ozu odpadů
- sděJcní nájcn'rcc penzionu nalování nístnostj pcnzionu. zapťÚčení krčk.
- nabídku finny Redoma recyk]ace stavebního odpadu
- organizační zajištění r'rávštěrry ministra ku1tury v pátek l9.9.2008
- pňpomínky k jízdr'rin'r řádům a účast na jednáni k IDS dne l7'9-2008

ukládá:
- U86i08 staŤostovi zařadit na nejbliŽŠi jednání ZM žádost p. Jiřího Pražaka o odkoupení pozem]<Lt

p.č. 40.16120 v k.ú. Bo1eradice
- U87/08 - starostovi - zúčastnít se schůzky se správcem toku dne 2'1.9.2008

T: 2,1.9.2008
- U88/08 místostaŤostovi zúčastnit se sta\'ebního iíZení chodník dne 23.9'2008

T: 2i.9.2008
- U89/08 Ing' Jandovi zúčastnit sc ško]cní varovrrý systém dne I.]0.2008

T: 1.10.2008
- U90/o8 stalostovi svolat schuzku s Dl PLR a SÚS Za uČash zástupťtL sk(|ly

T: L10.2008
- U9li08 starostovi stanovit termín schůzky se zájemci o pozonek p.č. 2283i1 v k'ú- Bo]eradice

T: 1.10.2008
- U92l08 stfulstovi zjistit ceny pronájmu zpomalovacích dopravních prostředHl

T: 1.10.2008
- U93i08 star.ostovi znovu dÍlrazně upozomit splávce osvětlení v obci. případně zaslat stíŽ]ost na

neČ1nnost
I: 29.9.2008

schvaluie:
. dohodu o pannersI\ |(dopIil\ n| |-íi.r<'.obci Šitbor.cc

souhlasí:
. s uskladněním věcí p. Wamscrové na galcrii sá1u za úpJatu 500,- Kč/měsíc
- s prcnájmen šaten nad kotc]nou p. Zoubkové za podmínty, Že \'eškeré případné Stavební a tcchnické

úpla\'y provede ŽadateJ po odsouh1asení pronajímatelem na své vlastní náklady
- se zněnou rozhodnutí o udě]ení lícence na provozo\.ání veiejné ]inko\,é osob. dopmy \ryDosBUS' a's'

imenuiei
- komisi pr.o posouzení nabídek na b}.t č' 6 ve složení: Libor Steh1ík' lng' Jiří Janda. MgŤ' olga Reitcrová'

Ing' Jiří Zajíc, Ladislav HoIák

nedoDoručuie:
. ZM odprodej pozemku p.č' '10'16,/20 v k.ú' Boleladice

stanovi:
- tcnnín piíští schůze RM na 29.9'200E v 19.30 hod'
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