
Usnesení z 87. schůze Rady městyse 

konané dne 4.4.2018    
 
 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 4.4.2018     

 

 

bere na vědomí:  

- variantní studii odkanalizování městyse Boleradice 

- informace o průběhu výběrového řízení na obsazení pracovního místa matrikářky 

- informace o dotačním titulu prostřednictvím MAS Hustopečsko Realizace sídelní zeleně 

 

rozhodla:  

- o přidělení zakázky ve VŘ na akci „Boleradice – oprava křižovatky Na Stání“ firmě Swietelsky stavební s.r.o. 

IČ 48035599 

- o přidělení zakázky na zajištění TDI pro akci „Zařízení na sběr a řízení odpadů – sběrný dvůr Boleradice“ 

uchazeči ATTOS – Ing. Antonín Schäffer IČO: 614 18 846 

 

schvaluje:  

- návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení 

(č.j.:195/2018) s E.ON Distribuce , a.s. IČO: 280 85 400 

- nabídku na opravu památníku první světové války od pana Petra Blahy IČ:46194916 (č.j.:182/2018) 

- nabídku na odkup ideální ½ pozemku parc. č. 4045/77 v k.ú. Boleradice o výměře 79 m2 (č.j.:205/2018) za 

cenu 7863,- Kč 

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ Boleradice za období 03/2018 dle předloženého vyúčtování 

- záměr na odprodej vytěženého dřeva v objemu 30 pm za cenu 300,- Kč/pm 

 

pověřuje:  

- starostu k podpisu smlouvy na akci „Boleradice – oprava křižovatky Na Stání“ s firmou Swietelsky stavební 

s.r.o. IČ 48035599 

- starostu k podpisu smlouvy na dodávku TDI pro akci „Zařízení na sběr a řízení odpadů – sběrný dvůr 

Boleradice“ uchazeči ATTOS – Ing. Antonín Schäffer IČO: 614 18 846 

- starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním 

distribučního zařízení (č.j.:195/2018) s E.ON Distribuce , a.s. IČO: 280 85 400 

 

souhlasí:  

- se změnou trasy závodu rallye automobilů XIV. AGROTEC PETRONAS RALLY 2018 dle žádosti 

AGROTEC AUTOKLUB v AČR, Brněnská 74, 693 01 Hustopeče (č.j.:194/2018) 

- s konáním kynologické akce ve dnech 15.-16.září 2018 v k.ú. Boleradice dle žádosti Klubu chovatelů 

německých krátkosrstých ohařů Praha, z.s. IČ:49369954 (č.j.:193/2018) 

- s umístěním stavby na pozemku p.č. 12/1 v k.ú. Boleradice dle žádosti p. Milana Vítečka bytem Boleradice 43 

(č.j.:210/2018) 

 

ukládá:  

- U6/2018: starostovi - vyvěsit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1581 v k.ú. Boleradice 

         T: 6.4.2018 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 18.4.2018 ve 20:00 hod.  

 

 

 

 

 

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

               Bohuslav Barek                       Ing. Libor Hřib 

         starosta                                        místostarosta 


