
Usnesení z 10. schůze Rady městyse 

konané dne 14.2.2019    
 

 
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 14.2.2019     

 

bere na vědomí:  

- stav plnění úkolů RM 

- žádost pana … o odkoupení části pozemku 4045/131 o celkové výměře 9 m2 (č. j. 130/2019) 

- žádost o poskytnutí sponzorského  daru ve výši 10.000,- Kč spol. BILICULUM, z. ú. Mikulov (č. j. 64/2019) 

- informace o vypsání výběrového řízení na svoz odpadů ze sběrného dvora a městyse Boleradice   

- informace o vyklizení prostoru za novým sběrným dvorem   

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

- informace o výběrovém řízení na obsazení místa pracovníka údržby městyse  

- informace o nabídce firmy BoxNet o uložení optického kabelu pro vysokorychlostní internet v městysu 

Boleradice 

 

schvaluje: 

- zveřejnění inzerátu, který tvoří přílohu č. 1 zápisu, v Učitelských novinách, v denících Deník a Nový život, na 

webových stránkách www.Boleradice.cz a www.jmskoly.cz a na úřední desce městyse Boleradice 

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ Boleradice za období 1/2019 

- žádost pana … o udělení souhlasu pro vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu Boleradice č.p. … 

přes pozemek p.č. 4045/131 v k. ú. Boleradice (č. j. 128/2019) 

- návrh dohody o pracovní činnosti mezi městysem Boleradice a panem … 

- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městysem Boleradice a spol. GasNet, s.r.o. (IČO 27295567) 

na pozemku p.č. 4045/66 (č. j. 163/2019) 

- žádost o prominutí nájemného z 25. divadelního bálu DS bratří Mrštíků (č. j. 164/2019) 

-  žádost spol. ZD Němčičky (IČO: 45479968 ) o prodloužení pachtu u pozemků v k.ú. Boleradice KN 4262, 

4265 a 4266 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden rok (č.j. 120/2019) 

- záměr spol. ZD Němčičky (IČO: 45479968 ) o prodloužení pachtu u pozemků v k.ú. Boleradice KN 4262, 

4265 a 4266 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden rok (č.j. 120/2019) 

- návrh smlouvy o spolupráci při zajištění hodů v letech 2019-2022 včetně s p. Františkem Novým, 

provozovatelem technické zábavy, Velkomoravská 75, 695 01 Hodonín 

 

neschvaluje: 

- návrh smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Nadací Partnerství a městysem Boleradice (Moravské vinařské 

stezky) (č. j. 162/2019) 

 

vyhlašuje 

- konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Boleradice, okres 

Břeclav – příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019 

 

pověřuje: 

- paní Gabrielu Praxovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkurzní komise 

- starostu k podpisu dohody o pracovní činnosti mezi městysem Boleradice a panem … 

- starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městysem Boleradice a spol. GasNet, s.r.o. (IČO 

27295567) na pozemku p.č. 4045/66 (plynová přípojka J. Verner, č. p. 24) (č. j. 163/2019) 

- starostu k podpisu smlouvy o spolupráci při zajištění hodů v letech 2019-2022 včetně s p. Františkem Novým, 

provozovatelem technické zábavy, Velkomoravská 75, 695 01 Hodonín 

 

odvolává: 

- paní Mgr. Milenu Emmerovou z pracovního místa ředitelky Základní školy a Mateřské školy Boleradice, 

okres Břeclav - příspěvková organizace a to ke dni 31. 7. 2019. Posledním dnem výkonu práce ředitelky 

Základní školy a Mateřské školy Boleradice, okres Břeclav - příspěvková organizace je den 31. 7. 2019. 

Důvodem odvolání je vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské 

školy Boleradice, okres Břeclav - příspěvková organizace, podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 



ukládá: 

- U2/2019 starostovi předložit záměr na prodej části pozemku 4045/131 o celkové výměře 9 m2 na nejbližším 

zasedání zastupitelstva městyse                                                 

 

stanovuje: 

- termín příští schůze RM na 4.3.2019 ve 18:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


