
Usnesení z 24. schůze Rady městyse 

konané dne 2.9.2019    
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 2.9.2019     

 

bere na vědomí:  

- nabídku spol. GRAWEB s.r.o. (IČO: 26924731) na tisk a grafickou úpravu obecního zpravodaje a na 

výrobu propagačních materiálů pro městys Boleradice 

- nabídku spol. Atlas Software (IČO: 25898795) na dodávku informačních systémů CODEXIS a 

Monitor – Obecní samospráva 

- nabídku p. Zdeňka Vošického na prezentaci městyse v knize „Jižní Morava shůry II“ 

- nabídku p. Tibora Skalky (spol. CBS Nakladatelství s.r.o., IČO: 24804584) na prezentaci obce v 

knize „Břeclavsko z nebe“ 

- Informace - Vyjádření právního zástupce městyse ve věci Rsp 476/19 u Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 

- Informace - oprava veřejného osvětlení v obci, úprava veřejného osvětlení na sběrném dvoře 

 

schvaluje: 

- smlouvu č. 9552010223 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí spol. E.ON 

Energie a.s. (IČO: 26078201), (č. j. 781/2019) 

- návrh spol. Služby Boleradice s.r.o. (IČO: 04683951) na redesign a úpravy obecních webových 

stránek 

- návrh programu ZM, které se bude konat dne 2. 9. 2019 

 

souhlasí: 

- s projektovou dokumentací vodovodní přípojky k RD v Boleradicích (č. j. 761/2019) 

- s žádostí o změnu dopravního značení na komunikaci III/4217 u rybníka 

  

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy č. 9552010223 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého 

napětí spol. E.ON Energie a.s. (IČO: 26078201), (č. j. 781/2019) 

 

ukládá: 
- U15/2019: RM ukládá starostovi poptat další cenové nabídky na tisk a grafickou úpravu obecního 

zpravodaje a na výrobu propagačních materiálů pro městys Boleradice 

T: 16. 9. 2019 

- U16/2019: RM ukládá starostovi předložit žádost o změnu dopravního značení na komunikaci 

III/4217 u rybníka Odboru dopravy Městského úřadu Hustopeče 

T: 16. 9. 2019 

stanovuje: 

- termín příští schůze RM na 16. 9. 2019 v 17:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


