
Usnesení z 31. schůze Rady městyse 

konané dne 25.11.2019 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 25.11.2019     

 

bere na vědomí: 

- návrh „Obecně závazné vyhlášky městyse č. 1/2019, o místním poplatku ze psů“ 

- návrh „Obecně závazné vyhlášky městyse č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ 

- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Boleradice za rok 2019 (č. j. 968/2019) 

nabídky na akci „Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV, projektový management, 

příprava projektu“ 

- návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Boleradice na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2021/22 

- informace - zpráva o provedeném hydrogeologickém průzkumu 

- informace - přípravné práce na zahájení pozemkových úprav pro městys Boleradice 

- informace - náhrada škody poničených laviček při akci "Martinské hody 2019" 

- informace - vyjádření odborného lesního hospodáře spol. Lesy ČR: Souhlas s provedením nahodilé 

těžby v k. ú. Boleradice 

 

souhlasí: 

- se stavbou dřevěného oplocení na pozemcích p. č. 51/1 a p. č. 52/1 (č. j. 988/2019) 

 

schvaluje: 

- smlouvu o provedení mediace (č. j. 978/2019) 

- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (ag. č. JMK061984/19/OŽP) 

- návrh programu jednání ZM, které se bude konat dne 12. 12. 2019 

- žádost o prominutí nájemného (č. j. 981/2019) 

- záměr na pronájem místnosti č. 5 ve sklepních prostorách pod restaurací, obecní budova č. p. 376 

- žádost o přerušení provozu v mateřské škole v době vánočních prázdnin (č. j. 1009/2019) 

- plán inventur pro rok 2019 

 

 

rozhodla: 

- na základě zprávy starosty městyse z mediačního jednání ze dne 14. 11. 2019 o nabídce spol. Energie 

Pro s.r.o. (IČO: 24701921) vyřešit spor dohodou o narovnání spočívajícím v úhradě jistiny za 

odebranou energii a zákonných úroků do doby splatnosti, a to tak, že RM nesouhlasí s takovou 

dohodou a RM dále rozhodla, že Městys Boleradice ve věci sporu se spol. Energií Pro s.r.o. nebude 

hradit ničeho a dává přednost pokračování řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 

České Republiky a Agrární komoře České Republiky 

 

ukládá: 

- U23/2019: starostovi předložit návrh „Obecně závazné vyhlášky městyse č. 1/2019, o místním 

poplatku ze psů“ na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse 

- U24/2019: starostovi předložit návrh „Obecně závazné vyhlášky městyse č. 3/2019, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů“ na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse 

- U25/2019: starostovi vyvěsit záměr na pronájem místnosti č. 5 ve sklepních prostorách pod 

restaurací, obecní budova č. p. 376 na úřední desce městyse 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy o provedení mediace (č. j. 978/2019) 

- starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

(ag. JMK061984/19/OŽP) (č. j. 1010/2019) 

 

 



 

 

stanovuje: 

- 27. 11. 2019 v 19:00 jako termín společného jednání rady městyse, jednatelů a dozorčí rady spol. 

Služby Boleradice s.r.o. 

- termín příští schůze RM na 9. 12. 2019 v 17:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 

 


