
Usnesení ze 76. schůze Rady městyse 

konané dne 23.10.2017     
 
 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 23.10.2017     

 

 

bere na vědomí:  

- informace o možných variantách provozu obecní restaurace 

- informace o stavu plnění úkolů uložených RM 

- informaci o nabídce společnosti OPRAVSIL na provedení presentace v určeném místě a možnosti zakoupení 

systému INFRASET pro drobné opravy asfaltových komunikací 

 

schvaluje:  

- žádosti o příspěvek z rozpočtu městyse na dítě navštěvující ZŠ Boleradice (č.j.: 688/2017, 689/2017, 

706/2017, 707/2017, 708/2017) 

- návrh smlouvy od společnosti PUKONELA s.r.o. IČ: 2645696 na zpracování zadavatelské činnosti dle 

podmínek OPŽP a ZZVZ v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací a dodavatele vybavení 

pro Sběrný dvůr Boleradice (č.j.: 721/2017) 

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. 

(č.j.:705/2017) 

- cenovou nabídku od společnosti CREATIVE BUILDINGS, s.r.o. na opravu kamenného obložení mostu Na 

Stání (č.j.:726/2017) 

 

souhlasí:  

- s podnájmem nebytových prostor obecní restaurace třetí osobě  

- s výstavbou STL přípojky a rozvodem plynoinstalace k novostavbě RD na pozemku parc.č. 4046/3 v k.ú. 

Boleradice dle žádosti a předložené projektové dokumentace (č.j.:690/2017) 

- s cenovou nabídkou a návrhem smlouvy od Mgr. Františka Trávníčka dat.nar. 11. června 1968, bytem Dědina 

327, 691 43 Hlohovec, na zpracování podkladů a provedení výtisku knihy „(Ne)zapomenutelní legionáři 

„bráškové“ Břeclavska, díl Kloboucko“ dle podmínek uvedených v návrhu smlouvy (č.j.: 704/2017) 

- s provedením stavby dle projektové dokumentace s názvem „Boleradice,Dolní konec,k. NN,obec“ 

 

pověřuje:  

- starostu k podpisu smlouvy se společností PUKONELA s.r.o. IČ: 2645696 na zpracování zadavatelské 

činnosti dle podmínek OPŽP a ZZVZ v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací a dodavatele 

vybavení pro Sběrný dvůr Boleradice (č.j.: 721/2017) 

- starostu k podpisu smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. 

(č.j.:705/2017) 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 6.11.2017 v 19:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……………………………………                       …………………………………… 

              Bohuslav Barek                       Ing. Libor Hřib 

        starosta                                        místostarosta 


