
Usnesení z 1. schůze Rady městyse 

konané dne 5.11.2018    
 
 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 5.11.2018     

 

 

bere na vědomí:  
- příkaz o uložení pokuty ve výši 80 000,-Kč za vypouštění nečištěných vod z veřejné kanalizace ve vlastnictví 

městyse Boleradice (č.j.: 733/2018) 

- výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor restaurace ze dne 22.12.2017 (č.j.: 776/2018) 

- výroční zprávu ZŠ a MŠ Boleradice za rok 2017/2018 (č.j.: 719/2018) 

- žádost o pronájem nebytových prostor ver sklepních prostorách pod budovou Boleradice č.p. 376, 691 12 

Boleradice (č.j.: 743/2018) 
- informace o přípravě výběrového řízení na obsazení místa pracovníka údržby městyse 

 

schvaluje:  

- rozpočtové opatření č. 6/2018 
- vyúčtování za opravu traktoru ve výši 140 968,-Kč s DPH 
- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ Boleradice za období 10/2018 
- žádosti o příspěvek z rozpočtu městyse na dítě navštěvující ZŠ Boleradice (č.j.: 747/2018, 729/2018, 

771/2018, 764/2018) 

- záměr na pronájem nebytového prostoru ve sklepních prostorách pod budovou č.p. 376 dle zákresu, který je 

přílohou záměru  

- darovací smlouvu od spol. AXIMA, spol. s.r.o., IČ:18825176 pro ZŠ a MŠ Boleradice na pokrytí nákladů na 

uskutečnění vzdělávacího programu ve výši 2 x 3 900,-Kč (č.j.: 767/2018) 

 

souhlasí: 
- se stavbou kapličky na pozemku parc.č. 292/7 v k.ú. Boleradice dle předložené projektové dokumentace 

 (č.j.: 746/2018). 

- se stavbou RD včetně vjezdu, napojení na inženýrské sítě a to na pozemku parc.č. 206/11, 206/12, 206/13 a 

206/3 v k.ú. Boleradice dle předložené projektové dokumentace (č.j.: 753/2018) 

- se stavbou vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 4046/31 v k.ú. Boleradice dle předložené projektové 

dokumentace (č.j.: 779/2018) 

- se stavbou vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 4007/1 a 3482/1 v k.ú. Boleradice dle předložené 

projektové dokumentace (č.j.: 745/2018) 

 

stanovuje: 
- pořadí radních při občanských obřadech: starosta, místostarosta, 1. radní, 2. radní, 3. radní  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                                   místostarosta 


