
Usnesení z 97. schůze Rady městyse 

konané dne 5.9.2018    
 
 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 5.9.2018     

 

 

bere na vědomí:  

- návrh Plánu rozvoje sportu Městyse Boleradice na roky 2018 – 2023 (č.j.: 624/2018) 

- návrhy smluv na odkup pozemků – Vorličky 

- Informace o bezplatné praktické exkurzi do zpracovatelského zařízení v Kelčanech a Kyjově 

- Informace o dokončení oprav památníku I.sv.války 

- Informace o pozvánce na slavnostní poklepání základního kamene Nového domova Betlém v Kloboukách u 

Brna 

- Informace o výměně otvorových výplní v sále městyse 

 

schvaluje:  

- záměr na pronájem nebytového prostoru v přístavbě sálu městyse za cenu 1.500 Kč/měsíc včetně energií 

- smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě NN od spol. E.ON Distribuce, a.s. IČ:25733591 pro 

připojení areálu sběrného dvora k distribuční síti (č.j.: 622/2018) 

- návrh programu jednání ZM dne 20.9.2018 

 

souhlasí: 

- se stavbou vodovodní a kanalizační dešťové přípojky na parc.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice (č.j.: 625/2018) 

s tím, že stavebník uvede chodníky a dotčené pozemky do původního stavu 

 

rozhodla: 

- o přidělení zakázky ve výběrovém řízení na akci „Boleradice – oprava hřbitovní zdi“ jedinému účastníku VŘ 

firmě STAVKUS s.r.o., IČ 25576640 

- o přidělení zakázky na výměnu světel VO spol. Elektro Stehlík & Strmiska s.r.o., IČ: 03774171 

 

pověřuje:  

- starostu k podpisu smlouvy na akci „Boleradice – oprava hřbitovní zdi“ s firmou STAVKUS s.r.o., IČ 

25576640 

- pověřuje starostu k podpisu smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě NN od spol. E.ON Distribuce, 

a.s. IČ:25733591 pro připojení areálu sběrného dvora k distribuční síti (č.j.: 622/2018) 

- starostu k podpisu smlouvy na výměnu světel VO se spol. Elektro Stehlík & Strmiska s.r.o., IČ: 03774171 

 

ukládá: 

- starostovi – vyvěsit záměr na pronájem nebytového prostoru v přístavbě sálu za cenu 1.500 Kč/měsíc 

včetně energií         T: 20.9.2018  

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 19.9.2018 ve 20:00 hod  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Bohuslav Barek                       Ing. Libor Hřib 

                       starosta                                                    místostarosta 


