USNESENI

z I' jednání Rady měsýse K|enčípod Čerchovem
konaného dne 19. Iistooadu 2014

Přítomni:

Ing' et Ing. Jan Bozděch, Ph. D' - starosta městyse
Bc. Karel Hu|a - místostarosta měswse
ing' Kare| Heind|, Ph. D. - č|en Rady měsýse
Jiří Hnyk - č|en Rady městyse
Ing' Lubomír Kulík - č|en Rady městyse

Schvá|ení zapisovate|e: zapisovate|em zasedání Rady měsýse schvá|en Bc' Kare| Hu|a

Rada městyse:
A. Schvalujel

1.1'
2.7.

stanovení pravidel pro zasedání Rady měsýse, zasedání se bude konat 1. a 3. středu
v měsírri od 19:00 hodin (pokud nebude č|eny Rady dom|uven jiný termín zasedání),
podkIady budou rozesí|ány členůmRady emai|em cca. 5 dnů před zasedáním
ýměnu bytu p. svět|íkové V domu s pečovate|skou s|užbou na základě předIoženého
|ékařského potvrzení od 1''722014

B. Ukládá:

3.1.

4'7'
5.1.

6'1.
7

'L'

starostovi projednat s fa. Bohemiate| s.r.o. způsob rea|izace po|ožení datového kabe|u pro
optickou síť'popřípadě projednání jiných možností rea|izace
starostovi zjistit ka|kulaci nák|adů na opravu bytu v domě s pečovateIskou s|užbou po p.
Schneiderovi
starostovi t4yžádat si ředitelky mateřské ško|y podk|ady z měření osvět|ení
starostovi připravit na da|šíjďnání rady dokumentaci k ýstavbě chodníkůu bytovek nad
a pozvat na da|šízasedání rady zástupce stavební fa. p. J' Baara aby zdůvodni|
',Saunou'.
vícepráce na tomto projektu
starostovi a místostarostovi připravit a jmenovat předsedy a č|eny inventarizační komise

C. Bere

8.1.
9.7.

na vědomí:

rozpočet na rok 2015
žádost manže|ůPi||majerových a manže|ů Zdanovcouých na odkoupení obecního pozemru
246111', Kerá bude řešena na zastupite|sťVu městvse

D. Neschvaluje:

10'1' žádost p. Dušana Kopči o pronájem pozemku městyse č' 73413 k wužitíjako venkovní
oosezení
11.1. žádost p. Dušana Kopči o pronájem pozemku měsýse č. 73413 kwuž|tíjako záhon
tZ.I' žádost p. Dušana Kopci o pronájem pozemku měsýse č' 2876 k uskladnění dřeva

13.1.

I4'7'

žádost o příssvek Diecézní chariý na rok 2015
žádost o příspěvek Stonožka ostrava na rok 2015

Termín příštíhozasedání Rady měsýse: 8.L2.20l4 od 19:00 hod'

Zapsa|: Bc. Karel Hu|a, místostarosta měsýse

,,

'i/-'t'

Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph. D', starosta městyse

