
Usnesení z 20. schůze Rady městyse 

konané dne 15.7.2019    
 

 
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 15.7.2019     

 

bere na vědomí:  

- stav plnění úkolů RM 

- žádost spol. SK Boleradice 1935, z. s. (IČO: 18511643) 

- informace - Studie podtlaková kanalizace Boleradice 

- informace - Návrh redesignu a úprav obecních webových stránek 

 

schvaluje: 

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ Boleradice za období 06/2019 dle přiloženého vyúčtování 

- záměr na pronájem částí obecních pozemků p. č. 293/25, p. č. 293/26, p. č. 293/27 a p. č. 1599/2 (č. j. 

629/2019), dle přiloženého zákresu 

- smlouvu spol. Služby Boleradice s.r.o. o poskytování služeb v oblasti informačních technologií (IT) a 

informačních systémů (IS), na 1 (slovy jeden) rok 

- dodatek č. 1 smlouvy o dílo číslo 02-0275 se spol. VHS Břeclav (IČO: 42324149) 

- návrh na dohodu se spol. Energie Pro s.r.o. (č. j. 635/2019) se souhlasem uhradit částku za odebrané komodity 

a odmítnutím hradit jakékoliv smluvní pokuty 

- záměr na prodej železných vrat za cenu nejméně 500,- Kč 

 

souhlasí: 

- se změnou užívání stavby "Kabiny č. p. 459", na byt pro správce objektu (č. j. 598/2019)  

 

rozhodla: 

- na základě posouzení nabídek na akci „Boleradice – úprava prostoru před divadlem“ o přidělení zakázky na 

akci „Boleradice – úprava prostoru před divadlem“ firmě HaST spol. s r.o., Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 25325043, která podala dle hodnotících kritérií nejlepší nabídku 

  

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy s firmou HaST spol. s r.o., Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ: 25325043, na 

realizaci zakázky „Boleradice – úprava prostoru před divadlem“ 

- starostu městyse zveřejněním záměru na pronájem částí obecních pozemků p. č. 293/25, p. č. 293/26, p. č. 

293/27 a p. č. 1599/2 (č. j. 629/2019) dle přiloženého zákresu na úřední desce městyse 

            T:19. 7. 2019 

 

ukládá: 

- U8/2019: starostovi městyse vyvolat jednání se zástupci spol. SK Boleradice 1935, z. s. (IČO: 18511643) 

            T: 15. 8. 2019 

- U9/2019: RM ukládá starostovi zveřejnit záměr na prodej železných vrat na úřední desce městyse 

T: 19.7.2019 

 

stanovuje: 

- termín příští schůze RM na 29. 7. 2019 v 19:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


