
Usnesení z 27. schůze Rady městyse 

konané dne 30.9.2019    
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 30.9.2019     

 

bere na vědomí:  

- informace – Příprava akce „Beseda se seniory“ 

- informace – Průběh akce „Územní studie Vorličky“ 

- informace – Průběh jednání se spol. TagNet (zbudování optické sítě v Boleradicích) 

- informace – Průběh jednání o možnosti poskytnutí nebytových prostor pro setkávání rodičů s dětmi 

- informace – Možnost vyhrazení parkovacích míst na parkovišti pod kostelem pro zaměstnance ZŠ  

                    a MŠ 

 

schvaluje: 

- záměr na prodej železných plotovek z areálu bývalého sběrného dvora za cenu 3,50,- Kč/kg 

- žádosti o příspěvek z rozpočtu městyse na dítě navštěvující ZŠ Boleradice (č.j.: 817/2019, 829/2019, 

835/2019) 

- darovací smlouvu spol. AXIMA, spol. s.r.o., IČ:18825176 pro ZŠ a MŠ Boleradice na pokrytí 

nákladů na uskutečnění vzdělávacího programu pro třídu: IV. (4+5) ve výši 3 000,-Kč 

- započtení pohledávek společnosti Služby Boleradice s. r. o., (IČ: 4683951) – Faktura – daňový 

doklad č. 51, vůči dlužnému nájemnému (Faktura – daňový doklad č. 51 a Dohoda o vzájemném 

zápočtu závazků a pohledávek ke dni 30. 9. 2019 jsou přílohou č. 2 zápisu) 

- cenovou nabídku spol. ADITIS s.r.o. (IČ: 26290821) na geodetické zaměření městyse pro akci 

„Boleradice – kanalizace a ČOV“ (č.j.: 871/2019) 

- schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 

 

souhlasí: 

- s pokračováním ve věci řízení u Rozhodčího soudu, vedeném pod Rsp .476/19, formou navrženého 

mediačního jednání (návrh je přílohou č. 1 zápisu) 

- s projektovou dokumentací k novostavbě RD, Boleradice p. č. 85, včetně zřízení sjezdu na místní 

komunikaci (č.j: 839/2019) 

 

ruší: 

- výběrové řízení na akci "Úprava prostoru před radnicí" z důvodu nepodání žádné nabídky ve 

stanoveném termínu  

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy o dílo se spol. ADITIS s.r.o. (IČ: 26290821) na geodetické zaměření 

městyse pro akci „Boleradice – kanalizace a ČOV“ (č.j.: 871/2019) 

 

ukládá: 

- U18/2019: starostovi městyse zveřejnit záměr na prodej železných plotovek na úřední desce městyse  

T: 4.10.2019 

- U19/2019: jednatelům spol. Služby Boleradice s.r.o. doložit kompletní účetnictví společnosti k  

                  30. 9. 2019        T: 31.10.2019 

 

stanovuje: 

- termín příští schůze RM na 14. 10. 2019 v 17:00 hod.  

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


