
Usnesení z 82. schůze Rady městyse 

konané dne 17.1.2018    
 
 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 17.1.2018     

 

 

bere na vědomí:  

- informace o stavu plnění úkolů uložených RM 

- návrh rozpočtu Městyse Boleradice na rok 2018 

- žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 335/2 v k.ú. Boleradice 

- informace o zaslané výzvě k účasti na výběrovém řízení „Boleradice – sběrný dvůr odpadů“ 

- informace o prodloužení termínu připojení přípojky NN pro SD Boleradice do 30.11.2018 

- informace o zahájení Územního řízení o umístění stavby „Boleradice, Dolní konec, k.NN, obec“ 

 

 

schvaluje:  

- žádost Vinařského spolku o prominutí nájemného za uspořádanou akci Štěpánský košt z důvodu nízké účasti a 

zvýšených nákladů na organizaci (č.j.:1/2018) 

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k přípojce NN na akci „Boleradice, Dolní 

konec, k.NN, obec“ od spol. PROSIG, s.r.o. IČ:27685314 (č.j.:36/2018) 

- nabídku od Alis spol. s r.o. Česká Lípa na jednu licenci modulu KEO-W DPH 

- návrh programu ZM dne 1.2.2018 

 

pověřuje:  

- starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k přípojce NN na akci „Boleradice, 

Dolní konec, k.NN, obec“ od spol. PROSIG, s.r.o. IČ:27685314 (č.j.:36/2018) 

- radního Stanislava Omastu zastupováním starosty po dobu jeho řádné dovolené v době od 5.2.2018 do 

11.2.2018  

 

souhlasí:  

- s demolicí stavby Rodinného domu a Hospodářského stavení č.p.74 v k.ú. Boleradice na pozemku parc.č. 

219/1 ve vlastnictví Jiřího a Elišky Zemánkových, 691 12 Boleradice 378 dle žádosti (č.j.:52/2018) 

 

ukládá:  

 U1/2018: starostovi - předložit záměr na směnu části pozemku parc.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice 

        T:1.2.2018 

 U2/2018: starostovi - předložit záměr na prodej pozemku p.č.4046/25 v k.ú. Boleradice o výměře 267 m2 

        T:1.2.2018 

 U3/2018: starostovi - předložit záměr na prodej části pozemku parc.č. 3483/29 v k.ú. Boleradice 

        T:1.2.2018 

     

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 31.1.2018 v 19:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

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

              Bohuslav Barek                       Ing. Libor Hřib 

        starosta                                        místostarosta 


