
Usnesení ze 4. schůze Rady městyse 

konané dne 21.12.2018    
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 21.12.2018     

 

bere na vědomí:  

- stav plnění úkolů RM 
- zprávu o hospodaření a činnosti společnosti Služby Boleradice s.r.o. v letech 2016-2018 
- informace o výběrovém řízení na obsazení místa pracovníka údržby městyse   

- dotaz pana Pavla Soukopa k možnosti odkoupení části pozemku městyse p. č. 4045/131  

- nabídka hostování lunaparku na hodech 2019 

- zajištění provozovatele lunaparku na hodech 2019 

- informace k proběhlému vítání občánků 16. 12. 2018 

- informace k činnosti Služby Boleradice spol. s. r. o. 

- výběrové řízení na pozici ředitele/ky ZŠ a MŠ  

 

schvaluje:  

- rozpočtové opatření č. 8/2018 
- žádost paní Kateřiny Dulkové o pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 434 (nástavba nad kotelnou sálu 

Městyse Boleradice) od 1. 2. 2019, záměr byl vyvěšen od 20. 9. do 8. 10. 2018. Cena pronájmu je 1 500,- 

Kč/měsíc, včetně energií (č.j.: 623/2018) 

- střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Boleradice na období 2020-2021 a rozpočet ZŠ a MŠ Boleradice na rok 

2019     

- záměr na pronájem obecní restaurace v Boleradicích, č. p. 376, dle přílohy 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Boleradice, Pastýřská, příp.NN, 

Bambásková“ se spol. E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400 (č.j.: 954/2018) 

 

souhlasí: 
- se stavbou RD s garáží a přípojkami na IS a to na pozemcích p. č. 3739/6 a 3739/4, v k.ú. Boleradice a se 

stavbou vodovodní přípojky na pozemku městyse Boleradice p. č. 3997/6 dle předložené projektové 

dokumentace (č.j.: 913/2018) 

- se stavbou zídky na p. č. 4294 sousedící s pozemkem městyse p. č. 4046/31 a s výstavbou garáže o výměře 

24m2 na p. č. 4294 (č.j.: 955/2018) 

 

pověřuje: 
- starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Boleradice, Pastýřská, 

příp.NN, Bambásková“ se spol. E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400 (č.j. 954/2018) 

 

ukládá: 
- U4/2018 - starostovi zajistit materiály k výběrovému řízení na pozici ředitele/ky ZŠ a MŠ, včetně termínů

                                                                                           T:  7.1.2019 

- U5/2018 - starostovi zjistit informace potřebné k zajištění provozovatele lunaparku na hodech 2019          

        T:  7.1.2019         

                                                                      

stanovuje: 

- 9. leden 2019 jako termín společného jednání zástupců společnosti Služby Boleradice s.r.o., finančního a 

kontrolního výboru a Rady městyse Boleradice, jak bylo uloženo na 2. zasedání Zastupitelstva městyse 

Boleradice ze dne 13. 12. 2018 (bod č. 11) 
- termín příští schůze RM na 10.1.2019 ve 18:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


