
Usnesení z 11. schůze Rady městyse 

konané dne 4.3.2019    
 

 
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 4.3.2019     

 

bere na vědomí:  

- stav plnění úkolů RM 

- informace k možnosti vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby Boleradice - Pod Kostelem, 

vodovod 

- informace k nacenění repliky hřbitovního kříže p. Petrem Jandou  

- informace o podaných dotacích 

- informace - dětské hřiště – úprava vstupu, doplnění mobiliáře + opravy 

- informace k zájemci o zaměstnání na Úřadě městyse Boleradice 

- informace k možnosti uspořádání vítání občánků a besedy se seniory 

- informace o možnosti využití nevyužitých prostor vedle penzionu (nad restaurací) 

- dotaz p. … na případný odprodej brány od plechového hangáru v bývalém SD 

- informace o účasti Boleradice na kulturní akci „Kraj beze stínu“ 

- informace ke konkurzu na ředitele/ku ZŠ a MŠ 

- informace o plánované návštěvě ČOV Šaratice a k besedě s občany kvůli výstavbě kanalizace a ČOV 

 

schvaluje: 

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ Boleradice za období 2/2019 

- žádost p. …, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. č. 89/1 KN (č. j. 201/2019)     

- snížení studny na pozemku p. č. st. 252/2, dle žádosti p. … (č. j. 202/2019)        

- žádost p. …, o udělení souhlasu na odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu na části pozemku p. č. 

1581 o výměře 150 m2 za účelem výstavby hangáru (č. j. 227/2019) 

- dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 0514286018 mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. (IČO: 

46973451) a městysem Boleradice (č. j. 228/2019) 

- žádost p. …, o povolení úpravy obecních pozemků p. č. 4012/10 a p. č. 293/81 za účelem dostupnosti 

pozemku p. č. 2284/1, na vlastní náklady žadatele             

                                                                                 

neschvaluje: 

- žádost p. ..., o odkoupení pozemku p. č. 3498/3 a částí pozemků p. č. 3483/1, p. č. 4007/1 a p. č. 3482/1 (č. 

j. 197/2019) 

- žádost spolku Lungta (IČO: 67775845) o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

- návrh smlouvy o obchodní spolupráci mezi městysem Boleradice a spol. Netcom Solutions s.r.o. (IČO: 

03760201) ve věci vytvoření telekomunikační infrastruktury v rámci projektu FTTH síť Boleradice 

 

souhlasí: 

- s organizováním sportovní akce KOLO PRO ŽIVOT Hustopeče Agrotec Tour 2019, konanou dne: 25. 5. 

2019 

- s uspořádáním akce XV. Agrotec Petronas Rally 2019 ve dnech 13. – 15. 6. 2019 a s žádostí o souhlas se 

zapůjčením potřebných komunikací ve vlastnictví městyse 

- se stavbou rodinného domu s garáží a přípojkami na inženýrské sítě na pozemku p. č. st. 219/1, p. č. 

4302/2 a p. č. 232/1 vše v k. ú. Boleradice, pro stavebníky p…. 

- se zvláštním užíváním komunikace – trvalým uložením inženýrských sítí pro akci Boleradice, Pastýřská, 

příp. NN, Bambásková 1030047704 na p. č. 4046/3 v k. ú. Boleradice (č. j. 158/2019) 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu souhlasu s uspořádáním akce XV. Agrotec Petronas Rally 2019 ve dnech 13. – 15. 6. 

2019 

- starostu k podpisu dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 0514286018 mezi Hasičskou vzájemnou 

pojišťovnou, a. s. (IČO: 46973451) a městysem Boleradice (č. j. 228/2019) 

 

 

stanovuje: 

- termín příští schůze RM na 18.3.2019 ve 18:00 hod.  

 

 

 



 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


