
Usnesení z 22. schůze Rady městyse 

konané dne 19.8.2019    
 

 
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 19.8.2019     

 

bere na vědomí:  

- výsledky dotazníku k umístění zpomalovacího prahu v ulici Pastýřská 

- informace o proběhlém společném jednání RM se zástupci spol. SK Boleradice 1935, z.s. (IČO: 18511643) ve 

věci možnosti dlouhodobého pronájmu pozemku p.č. 3486/2 („Stadion“) 

 

schvaluje: 

- prodej železných vrat z majetku městyse Boleradice za cenu 500,- Kč (slovy pět set korun českých) panu…  

(č. j. 675/2019) 

- záměr na propachtování částí zemědělských pozemků p.č. 3551/1 o výměře 4000 m2 a p.č. 3551/6 o výměře 

62 m2 v k.ú. Boleradice LV 10001  

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ za období 07/2019 dle přiloženého vyúčtování 

- pachtovní smlouvu na propachtování částí pozemků p.č. 293/25, p.č. 293/26, p.č. 293/27 a p.č. 1599/2 v k.ú. 

Boleradice LV 10001 o výměře 750 m2 za cenu 0,30 Kč/m2 p… (č. j. 629/2019) 

- poskytnutí finančního daru na obnovu kříže Mikuláše Vašíčka v Pekelné ve výši 5.000,- Kč (č. j. 698/2019) 

- příspěvek ve výši 1.211,09 Kč vč. DPH na údržbu značení Moravských vinařských stezek (č. j. 737/2019) 

- smlouvu č.: 1030053418/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. E.ON Distribuce a. s. 

(IČO: 28085400), (č. j. 738/2019) 

 

souhlasí: 

- s odstraněním stavby RD č. p. 350 v k. ú. Boleradice (č. j. 684/2019) 

- se stavbou rodinného domu s garáží, s vedením sjezdu z garáže RD přes obecní pozemek p.č. 71/2, p.č. 

4045/55 a p.č. 4045/56, a přípojkami na IS na pozemcích p.č. 71/1 a p.č. 4045/148 přes obecní pozemky p.č. 

4045/54, p.č. 4045/55, p.č. 4045/56, p.č. 4045/57 a p.č. 71/2 v k. ú. Boleradice, dle přiložené projektové 

dokumentace (č. j. 731/2019) 

- s projektovou dokumentací „Boleradice, přípojka NN, Víteček“ (č. j. 708/2019) 

- s uzavírkou silnice II/381 a II/420 v rámci akce „Diváky – PRAMOS XIV – Divácká 13“ ve dnech 13. 9. 2019 

(8:00) – 15. 9. 2019 (15:00), (č. j. 714/2019) 

- s ponecháním zpomalovacího prahu v ulici Pastýřská 

 

doporučuje: 

- zastupitelstvu městyse ke schválení záměr na prodej pozemků p.č.st. 402/6, p.č. 4226 a p.č. 3997/7 v k.ú. 

Boleradice LV 10001  

  

pověřuje: 

- starostu k podpisu pachtovní smlouvy na propachtování částí pozemků p.č. 293/25, p.č. 293/26, p.č. 293/27 a 

p.č. 1599/2 v k.ú. Boleradice LV 10001 o výměře 750 m2 za cenu 0,30 Kč/m2 p… (č. j. 629/2019) 

- starostu k podpisu smlouvy č.: 1030053418/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. E.ON 

Distribuce a. s. (IČO: 28085400), (č. j. 738/2019) 

 

ukládá: 
- U13/2019: RM ukládá starostovi vyvěsit záměr na propachtování částí zemědělských pozemků p.č. 3551/1 o 

výměře 4000 m2 a p.č. 3551/6 o výměře 62 m2 v k.ú. Boleradice LV 10001    

       T: 23.8.2019 

 

- U14/2019: RM ukládá starostovi městyse předložit záměr na prodej pozemků p.č.st. 402/6, p.č. 4226 a p.č. 

3997/7 v k.ú. Boleradice LV 10001 k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

stanovuje: 

- termín příští schůze RM na 2.9. 2019 v 17:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


