
Usnesení z 34. schůze Rady městyse 

konané dne 6.1.2020 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 6. 1. 2020     

 

bere na vědomí: 

- žádost spol. Služby Boleradice s. r. o. (IČ: 4683951) o snížení části závazku a změnu splátkového kalendáře 

(č. j. 1088/2019) 
- informace - oprava multikáry 

- informace – oprava plynového kotle pro přístavbu (knihovna) 

- informace – návrh Řádu veřejného pohřebiště 

- informace – stanovení termínu rozšířené rady v záležitosti projednávání rozpočtu pro rok 2019 

 
schvaluje: 

- žádost spol. Občanské sdružení Nedánov z.s. (IČO: 65765486) o pronájem nebytového prostoru, 

místnosti č. 5, ve sklepních prostorách obecní budovy č. p. 376, se stanoveným nájemným 1,- Kč/rok 

(č. j. 1108/2019) 

- dodatek č. 1 ke smlouvě se spol. KEOservis Janulík s.r.o. (IČO: 29280338) (č.j. 1084/2019) 

- úhradu faktury č. 53 společnosti Služby Boleradice s. r. o. (IČ: 4683951)  

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ za období 12/2019 dle přiloženého vyúčtování 

- aktualizovaný ceník služeb městyse Boleradice (příloha č. 1 zápisu) 

- odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Boleradice Mgr. Miroslavě Fišerové, ve výši 13.000,- Kč (č. j. 44/2020) 

- plnou moc spol. JANČÁLEK s.r.o., IČ: 26234149, se sídlem U Tržiště 3166/22, 69002 Břeclav, 

zastoupené Ing. Hanou Valovou, ke všem úkonům spojeným se zadáváním veřejné zakázky a 

uveřejňováním údajů o veřejné zakázce na služby "Odkanalizování Městyse Boleradice a výstavba 

ČOV - projektová dokumentace" (č.j. 36/2020) 

- plnou moc spol. JANČÁLEK s.r.o., IČ: 26234149, se sídlem U Tržiště 3166/22, 69002 Břeclav, 

zastoupené Ing. Hanou Valovou, ke všem úkonům spojeným se zadáváním veřejné zakázky a 

uveřejňováním údajů o veřejné zakázce na stavební práce "Odkanalizování Městyse Boleradice a 

výstavba ČOV - projektová dokumentace" (č.j. 37/2020) 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě se spol. KEOservis Janulík s.r.o. (IČO: 29280338) (č.j. 

1084/2019) 
 

ukládá: 

- U1/2020: starostovi předložit žádost na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse (č. j. 1088/2019) 

T: 27. 2. 2020 

 

stanovuje: 

- termín příští schůze RM na 20. 1. 2020 v 17:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 

 


