
Usnesení z 16. schůze Rady městyse 

konané dne 13.5.2019    
 

 
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 13.5.2019     

 

bere na vědomí:  

- stav plnění úkolů RM 

- žádost o přidělení místnosti na radnici za účelem zřízení občanského archivu 

- zápis z 2. jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 

Základní školy a Mateřské školy Boleradice, okres Břeclav - příspěvkové organizace ze dne 10. 5. 2019 

(příloha č. 1 materiálu) 

- informace k vyhodnocení žádostí o dotace z rozpočtu JMK 

- informace k opravě komunikace na Dolním konci 

- informace k plánované výměně mobiliáře v knihovně 

- informace ke konání valné hromady představenstva spol. VaK Břeclav a.s. 

 

schvaluje: 

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ Boleradice za období 4/2019 dle přiloženého vyúčtování 

- podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro Jihomoravský kraj, 

okres Břeclav, jejichž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav - 

příspěvková organizace, která se týká zápisu údajů o nové ředitelce příspěvkové organizace Mgr. Miroslavě 

Fišerové, který je současně statutárním orgánem příspěvkové organizace, s účinností od 1.8.2019 

 

rozhodla: 

- na základě posouzení nabídek na akci „Boleradice – Vodovod Pod kostelem“ o přidělení zakázky firmě VHS 

Břeclav, Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČO: 42324149, která podala dle hodnotících kritérií nejlepší 

nabídku 

 

souhlasí: 

- s výstavbou skladu s krytým posezením na č. p. 461, parcela č. st. 650 a parcela č. 4045/26 vše v k. ú 

Boleradice, dle přiložené projektové dokumentace (č.j. 415/2019)     

- s projektovou dokumentací pro stavbu „Boleradice, Zahrady, přípojka NN, Vrba“ 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy s firmou VHS Břeclav, Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČO: 42324149, na 

realizaci zakázky „Boleradice – Vodovod Pod kostelem“ 

 

jmenuje: 

- s účinností od 1. 8. 2019 Mgr. Miroslavu Fišerovou, nar. 2. 5. 1964, bytem Dlouhá 24, 691 06  Velké 

Pavlovice na pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy Boleradice, okres Břeclav - 

příspěvkové organizace; návrh jmenovacího dekretu tvoří přílohu č. 1 zápisu (příloha č. 2 materiálu)                        

   

stanovuje: 

- s účinností od 1. 8. 2019 ředitelce Základní školy a Mateřské školy, okres Břeclav - příspěvkové organizace 

Mgr. Miroslavě Fišerové plat dle platového výměru, který tvoří přílohu č. 2 zápisu (příloha č. 3 materiálu); 

- termín příští schůze RM na 27. 5. 2019 v 19:00 hod.  

 

ukládá:  

- U5/2019: starostovi městyse Boleradice, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, 

odbor školství 

 

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


