
Usnesení z 19. schůze Rady městyse 

konané dne 26.6.2019    
 

 
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 26.6.2019     

 

bere na vědomí:  

- stav plnění úkolů RM 

- výsledek veřejné zakázky „Nákup a dodávka elektrické energie pro Městys Boleradice“, pořádané v 

zastoupení společností Terra Group Investment a.s. (IČO: 29298059) (č.j. 603/2019) 

- výsledek veřejné zakázky „Nákup a dodávka zemního plynu pro Městys Boleradice“, pořádané v zastoupení 

společností Terra Group Investment a.s. (IČO: 29298059) (č.j. 603/2019) 

- výroční zprávu pojištění pro Městys Boleradice za rok 2018 

- žádost Halyny Lovasové o odkoupení částí pozemků p. č. 293/7 a 293/84 za domem č. p. 165 dle přiložené 

dokumentace (č.j. 566/2019)  

- informace – akce „Vybudování prostoru pro třídění odpadů – hřbitov“ 

- informace – akce „Oprava hřbitovní zdi“ 

- informace -  ořez vrby u potoka v lokalitě „Na stání“ 

- informace - nabídka spol. InProjekt Louny na barevné ortofoto a digitální model terénu obce Boleradice 

- informace – podomní nabídka služeb v městysi 25. 6. 2019 

- informace - Příspěvek Mikroregionu Hustopečsko pro rodinu zavražděného 

             místostarosty obce Dražůvky 

 

schvaluje: 

- výpověď pojistné smlouvy č. 0514286018 s pojistitelem Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. (IČ: 

46973451) (č.j. 596/2019) 

- smlouvu o výkonu odborné činnosti pojišťovacího makléře mezi Městysem Boleradice a spol. INSIA a.s. 

(IČO: 48034479), zastoupené Zdeňkem Vondráčkem ml., bytem Damnov 39, 348 15 Bor, včetně Přílohy č. 1 

(Plná moc pojišťovacímu makléři) (č.j. 597/2019) 

- nabídku služeb spol. O2 pro městys Boleradice z 19. 6. 2019 

- smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu spol. Pražská plynárenská a. s. (IČO: 60193492) 

 (č.j. 603/2019) 

- smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí spol. Pražská plynárenská a. s. (IČO: 

60193492) (č.j. 603/2019) 

- zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Boleradice – úprava prostoru před divadlem“, včetně 

seznamu přímo obeslaných dodavatelů (Příloha zápisu č. 1) 

 

neschvaluje: 

- žádost spol. Bikers Help z. s. o souhlas s umístěním sídla spolku v bytové jednotce 6. v bytovém domě č. p. 

325, Boleradice (č. j. 558/2019) 

- dodatek ke smlouvě č.: ZO-0350 mezi městysem Boleradice a spol. REMA Systém a.s. (IČO: 64510263) o 

potvrzení zájmu o umístění sběrného boxu na drobná vysloužilá elektrozařízení a vytvoření místa zpětného 

odběru/o zapojení se do projektu „Zelená obec“ (č.j. 579/2019) 

  

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu spol. Pražská plynárenská a. s. 

(IČO: 60193492) (č.j. 603/2019) 

- starostu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí spol. Pražská 

plynárenská a. s. (IČO: 60193492) (č.j. 603/2019) 

 

ukládá: 

- U6/2019: starostovi předložit žádost Halyny Lovasové o odkoupení částí pozemků p. č. 293/7 a 293/84 za 

domem č. p. 165 dle přiložené dokumentace (č.j. 566/2019) na nejbližším zasedání ZM 

- U7/2019: jednatelům spol. Služby Boleradice s.r.o. doložit kompletní účetnictví společnosti z první poloviny 

roku 2019 (k 30. 6. 2019) 

            T: 31.7.2019 

 

 

 

 

 



 

 

 

stanovuje: 

- termín příští schůze RM na 15. 7. 2019 v 19:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


