
Usnesení z 29. schůze Rady městyse 

konané dne 4.11.2019    
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 4.11.2019     

 

bere na vědomí: 

- výroční zprávy ZŠ a MŠ Boleradice za rok 2018/2019  

- stav účetnictví spol. Služby Boleradice s.r.o. k 30. 9. 2019 

- žádost p… o odkoupení části pozemku p. č. 4045/131 v k. ú. Boleradice (č. j. 945/2019) 

- informace - Účast Divadelního spolku bratří Mrštíků na 50. ročníku národní přehlídky venkovských 

divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou 

- informace – Údržba lesního porostu v majetku městyse Boleradice 

 

schvaluje: 

- smlouvu o zemědělském pachtu č. 1248/2018 (č. j. 736/2019) 

- záměr na pronájem nebytového prostoru v přízemí pod knihovnou v obecní budově č. p. 434 

- výběrové řízení pro akci „Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV, projektový 

management, příprava projektu“    

- žádost p… o odkoupení železných plotovek z majetku městyse Boleradice o celkové váze 1360 kg, 

za cenu 3,50,- Kč/kg (č. j. 916/2019) 

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ za období 9/2019 a 10/2019 dle přiloženého vyúčtování 

- žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ (méně žáků v ZŠ) (č.j. 923/2019) 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu č. 1248/2018 (č. j. 736/2019) 

 

ukládá: 

- U20/2019: RM ukládá starostovi zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru v přízemí pod 

knihovnou v obecní budově č. p. 434 

T: 11. 11. 2019 

 

- U21/2019: starostovi podat informaci o stavu účetnictví spol. Služby Boleradice s.r.o. k 30. 9. 2019 

na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse 

T: 12. 12. 2019 

 

- U22/2019: starostovi předložit žádost p... o odkoupení části pozemku p. č. 4045/131 v k. ú. 

Boleradice (č. j. 945/2019) na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse 

T: 12. 12. 2019 

 

stanovuje: 

- termín příští schůze RM na 18. 11. 2019 v 17:00 hod.  

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


