
Usnesení z 21. schůze Rady městyse 

konané dne 29.7.2019    
 

 
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 29.7.2019     

 

bere na vědomí:  

- stav účetnictví spol. Služby Boleradice s.r.o. k polovině roku 2019 (k 30. 6. 2019) 

- informace - statický posudek a předběžný termín akce "Údržba rozhledny - nátěr" 

- informace - nacenění svozu odpadů ve srovnání se současnou situací 

- informace - nevyužitá část penzionu 

 

schvaluje: 

- cenovou nabídku spol. AUTOSERVIS Vlastimil Bařina (IČ: 07576625) na opravu multikáry  

(Příloha č. 1 zápisu) 

- žádost … o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (č. j. 636/2019) 

- smlouvu o organizování veřejné služby č. BBV-VS-9/2019 (č. j. 654/2019) 

- poptávkové řízení na přípravu projektu odkanalizování městyse Boleradice, zahrnující přípravu projektu, 

zajištění podání žádosti o finanční podporu včetně povinných příloh a administraci výběrového řízení na 

zhotovitele stavby, TDI a koordinátora BOZP (Podklad k poptávkovému řízení je přílohou č. 2 zápisu) 

- rozpočtové opatření č. 3/2019 

- žádost p. …, o ukončení nájmu nebytového prostoru v budově č. p. 434, k 31. 10. 2019 (č. j. 663/2019) 

 

doporučuje: 

- zastupitelstvu městyse ke schválení záměr na prodej a směnu pozemků p. č. 667 o výměře 6m2 a 4045/143 o 

výměře 12 m2 za část p. č. 4301 o výměře 8 m2 (č. j. 676/2019) 

- zastupitelstvu městyse ke schválení záměr na prodej části pozemku p. č. 335/2, LV 10001 ve vlastnictví 

městyse Boleradice (č. j. 669/2019) 

  

pověřuje: 

- starostu podpisem smlouvy o organizování veřejné služby č. BBV-VS-9/2019 (č. j. 654/2019) 

 

ukládá: 

- U10/2019: starostovi městyse předložit záměr na prodej a směnu pozemků p. č. 667 o výměře 6m2 a 4045/143 

o výměře 12 m2 za část p. č. 4301 o výměře 8 m2 k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse 

(č. j. 676/2019) 

- U11/2019: starostovi městyse předložit záměr na prodej části pozemku p. č. 335/2, LV 10001 ve vlastnictví 

městyse Boleradice (č. j. 669/2019) k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse 

- U12/2019: starostovi písemně oslovit občany ulice Pastýřská anketou ve věci zjištění názoru veřejnosti na 

užitečnost či nepotřebnost retardéru v dané lokalitě 

T: 19. 8. 2019 

 

stanovuje: 

- termín příští schůze RM na 19. 8. 2019 v 19:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


