
Usnesení ze 50. schůze Rady městyse 

konané dne 15. 6. 2020 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 15. 6. 2020     

 

bere na vědomí: 

- nabídky na akci "BOLERADICE - stavební úpravy chodníku kolem silnice III/4217" 

- zápis z 1. jednání komise pro výstavbu a územní rozvoj městyse Boleradice konaného dne 7. 6. 2020 

- informace – výkup pozemků v lokalitě „Vorličky“ 

- informace – Dotace na akci „Obnova hřbitovní zdi“ 

- informace – Svatojánský košt 27. 6. 2020 

 

schvaluje: 

- záměr na pronájem části pozemku p. č. 293/84 a p. č. 293/7, dle zákresu, který je přílohou zápisu (č.j. 

526/2020) 

- rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Boleradice za rok 2019 dle přílohy 

- účetní závěrku příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Boleradice za rok 2019 

s výsledkem hospodaření 47.514,20 Kč 

- dohodu se spol. MEGAWASTE s r.o., Opletalova č.p. 1603/ 57, 110 00 Praha (IČ: 60721804) o 

vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ke dni 15. 6. 2020 

- záměr na pronájem části pozemku p. č. 293/84 v k. ú. Boleradice, dle zákresu, který je přílohou 

zápisu (č. j. 433/2020) 

 

souhlasí: 

- s realizací projektu 02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

- s přerušením provozu v mateřské škole v době letních prázdnin od 18. 7. 2020 do 31. 8. 2020 (č. j. 

528/2020) 

- s udělením ředitelského volna pro žáky ZŠ ve dnech 29. - 30. 6. 2020 (č. j. 529/2020) 

- se stavbou vodovodní přípojky k RD na p. č. 3678/5 v k. ú. Boleradice (č. j. 490/2020) dle 

předložené projektové dokumentace, za podmínky, že stavebník uvede dotčené pozemky v majetku 

městyse do původního stavu 

- se stavbou RD na parcele p. č. 366 dle předložené projektové dokumentace (č. j. 554/2020) 

 

rozhodla: 

- na základě posouzení nabídek na akci „Chodník Kloboucká – oprava“ o přidělení zakázky na akci 

„Chodník Kloboucká – oprava“ firmě P&P, stavební společnost, Břízová 44/928, 691 72 Klobouky u 

Brna, IČ: 01261703, která podala cenově nejvýhodnější nabídku 

 

ukládá: 

- U17/2020: starostovi městyse vyvěsit záměr na pronájem části pozemku p. č. 293/84 a p. č. 293/7 na 

úřední desce městyse (č. j. 526/2020) 

- U18/2020: starostovi městyse vyvěsit záměr na pronájem části pozemku p. č. 293/84 na úřední desce 

městyse (č. j. 433/2020) 

 

stanovuje: 

- termín příští schůze RM na 29. 6. 2020 v 17:00 hod.  

 

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


