
Usnesení z 39. schůze Rady městyse 

konané dne 2.3.2020 
 

 
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 2. 3. 2020     
 

bere na vědomí: 

- žádost p.… o pronájem nebytových prostor ve sklepních prostorách obecní budovy č. p. 376, 

místnost č. 4, za účelem zřízení hudební zkušebny (č. j. 202/2020) 

- informace - materiální zabezpečení provozu ZŠ a MŠ 

- informace - zpětvzetí žaloby a návrh Energie Pro na zastavení řízení u Rozhodčího soudu 

 

schvaluje: 

- příkazní smlouvu mezi městysem Boleradice a spol. JUDr. Marcela Andrýsková, advokát (IČO: 

66219477) o pravidelném poskytování právních služeb (č.j. 230/2020) 

- cenovou nabídku spol. Masařík a syn, IČO: 07780893, nabídku na opravu a čištění obecní dešťové 

kanalizace v ul. Dolní konec 

- žádost spol. Orel Jednota Boleradice (IČ: 71182802) o souhlas s užitím obecního znaku na přebalu 

CD publikovaného spol. Orel Jednota Boleradice 

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ za období 02/2020 dle přiloženého vyúčtování 

- návrh Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 900000030945 se spol. Direct pojišťovna, a. s. (IČ: 250 

73 958), (č. j. 266/2020) 
 

souhlasí: 

- s odmítnutím dotace pro akci „Oprava MK č. 2/c v městysi Boleradice“ 

- s uspořádáním akce XVI. Agrotec Petronas Rally 2020 ve dnech 18. – 20.6.2020 a se zapůjčením 

potřebných komunikacích ve vlastnictví obce (č. j. 142/2020) 

 

rozhodla: 

- na základě posouzení nabídek na akci „Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV- PD“ o 

přidělení zakázky na akci firmě DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 61200 Brno IČ: 47916311, která podala 

dle hodnotících kritérií nejlepší nabídku 

- na základě posouzení nabídek na akci „Boleradice – nahodilá těžba dřeva na pozemku p. č. 1102” o 

přidělení zakázky firmě Lesy Křižák s.r.o., Masarykova 806/2, 691 72 Klobouky u Brna, IČ: 

08774013, která podala dle hodnotících kritérií nejlepší nabídku 

 

ukládá: 

- U6/2020: starostovi vyvěsit záměr na pronájem nebytových prostor ve sklepních prostorách obecní 

budovy č. p. 376, místnost č. 4, na úřední desce městyse 

- U7/2020: starostovi vyrozumět zástupce poskytovatele o odmítnutí dotace pro akci „Oprava MK č. 

2/c v městysi Boleradice“ 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu příkazní smlouvy mezi městysem Boleradice a spol. JUDr. Marcela Andrýsková, 

advokát (IČO: 66219477) o pravidelném poskytování právních služeb (č.j. 230/2020) 

- starostu k podpisu smlouvy s firmou Lesy Křižák s.r.o., Masarykova 806/2, 691 72 Klobouky u Brna, 

IČ: 08774013, na realizaci zakázky „Boleradice – nahodilá těžba dřeva na pozemku p. č. 1102” 

- starostu k podpisu Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 900000030945 se spol. Direct pojišťovna, a. s. 

(IČ: 250 73 958), (č. j. 266/2020) 

- starostu k podpisu Souhlasu s uspořádáním akce XVI. Agrotec Petronas Rally 2020 ve dnech 18. – 

20.6.2020 a zapůjčení potřebných komunikacích ve vlastnictví obce (č. j. 142/2020) 

 

 

 



stanovuje: 

- termín příští schůze RM na 16. 3. 2020 v 17:00 hod.  

 

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

       Antonín Vejvančický              Tomáš Koráb 

                          starosta                                            místostarosta 


