
Usnesení z 12. schůze Rady městyse 

konané dne 18.3.2019    
 

 
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 18.3.2019     

 

bere na vědomí:  

- stav plnění úkolů RM 

- žádost o náhradu škody na RD č. p. … v Boleradicích p. … (č. j. 261/2019)  

- informace k možnosti vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby Boleradice - Pod Kostelem, vodovod  
- informace k opravě hřbitovního kříže p. Petrem Jandou 
- možnost nákupu lesního navijáku – dodatečná informace 
- dotaz p. … k možnosti instalace lavičky na hřbitově 
- nabídka p. … přesadit mladý kaštan na obecní prostranství 

 

schvaluje 

- návrh energetické optimalizace, přihlášku k energetické soutěži, dodatek č. 1 a dohodu o zastupování 

společností Terra Group Investment a.s., Karolíny Světlé 716/1, 628 00 Brno – Líšeň, IČ: 29298059 

- dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě č. 473/2014 ze dne 20. 2. 2015 uzavřené mezi městysem Boleradice, IČO: 

00283011 a spol. Zemědělské Družstvo Němčičky, Němčičky 153, 691 07, IČO: 45479968 (č. j. 120/2019) 

-  smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330053472/001 mezi městysem Boleradice a spol. E.ON 

Distribuce a. s., IČO: 28085400 na pozemku p. č. 4046/3 v k. ú. Boleradice (přípojka Vrchní, DP-k.NN, 

Nevídal) (č. j. 230/2019) 

- cenovou nabídku na rekonstrukci hřbitovního kříže p. Bc. Petra Jandy, Malá Lhota 41, 679 21 Černá Hora 

                                                        

neschvaluje: 

- žádost p. … o pořízení změny územního plánu městyse Boleradice (č. j. 240/2019) 

 

souhlasí: 

- s provedením biotechnických zásahů na parcelách č. 333, 335/2, 335/14, 335/17, 335/18, 335/19, 335/23, 

335/24, 335/26, 335/27, 335/34, 335/38, 335/39, 335/42, 335/52, 335/71, 341/1, 341/8, 341/9, 341/10, 341/23 

v lokalitě Paseky (č. j. 260/2019) 

- se stavbou vodovodní přípojky na p. č. 4046/31 k RD č. p. …, pro stavebníka p. … (č. j. 249/2019) 

- s projektovou dokumentací ke stavbě „Boleradice, rozšíření NN, Coufal“ na pozemcích p. č. 206/4 a 206/13 v 

KÚ Boleradice (č. j. 229/2019)       

- s prominutím nájemného z krčku a sálu městyse Boleradice za akci „Maškarní ples“, konaný dne 2. 3. 2019, 

společností SK Boleradice 1935, z. s. zastoupený p. Ing. Vladislavem Šlancarem 

- se stavbou vodovodní přípojky k zemnímu sklepu na p. č. 3483/1 a p. č. 4253 v k. ú. Boleradice, pro 

stavebníky p. ... (č. j. 295/2019) 

- s projektovou dokumentací k akci „Novostavba RD s garáží na parcele č. 335/9 a 335/4 v k. ú. Boleradice“ pro 

stavebníka p ... (č. j. 271/2019) 

 

nesouhlasí: 

- s žádostí p. …, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. č. 4045/63 v k. ú. Boleradice (č. j. 

250/2019) 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu návrhu energetické optimalizace, přihlášky k energetické soutěži, dodatku č. 1 a dohody o 

zastupování společností Terra Group Investment a.s., IČ: 29298059 

- starostu k podpisu dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě č. 473/2014 ze dne 20. 2. 2015 uzavřené se spol. 

Zemědělské Družstvo Němčičky, Němčičky 153, 691 07, IČO: 45479968 (č. j. 120/2019) 

- starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330053472/001 se spol. E.ON Distribuce a. 

s., IČO: 28085400 (č. j. 230/2019) 

 

jmenuje 

- RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v 

souladu s usnesením schůze rady městyse č. 10 ze dne 14. 2. 2019     

                    



             jmenuje konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky  

             příspěvkové organizace ve složení: 

                      - Antonín Vejvančický, člen určený zřizovatelem – předseda                                       

                      - Mgr. Petr Koráb, člen určený zřizovatelem                                                                    

                      - Mgr. Hana Poslíková, člen určený ředitelem krajského úřadu                                               

                      - Mgr. Monika Ondroušková, odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení           

                      - Mgr. Jana Petrášová Nerudová, pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace                   

                      - Mgr. Ivana Jarcová, školní inspektor České školní inspekce                                              

                      - Mgr. Hana Lindušková Ph. D., člen školské rady         

                                                                   

ukládá 

- U3/2019: jednatelům společnosti Služby Boleradice s.r.o., IČO: 04683951, zajistit doklady potvrzující 

uhrazení nehospodárných operací zmíněných v dílčím přezkoumání hospodaření městyse Boleradice za rok 

2018 z 18. září 2018  

           T: do 5. 4. 2019 

 

stanovuje: 

- termín příští schůze RM na 1. 4. 2019 v 18:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


