
Usnesení ze 51. schůze Rady městyse 

konané dne 7. 7. 2020 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 7. 7. 2020     

 

bere na vědomí: 

- žádost spol. Vinařství Šlancar s.r.o. (IČ: 27736288), Moravia Propag s.r.o. (IČ: 25504428), ZEČI 

s.r.o. (IČ: 46991034), Polyplast s.r.o. (IČ: 47909854), o vybudování vodovodního řadu z obce do 

areálu bývalého ZD Boleradice (č. j. 584/2020) 

- žádost …, o odkup částí pozemků p. č. 4045/131 a p. č. 4009 o celkové výměře cca 72 m2 v k. ú. 

Boleradice (č.j. 631/2020) 

- informace – výkup pozemků v lokalitě „Vorličky“ 

- informace – Informace - zápis z jednání školské rady 19. 6. 2020 

 

schvaluje: 

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ za období 06/2020 dle přiloženého vyúčtování 

- záměr na odprodej použité zámkové dlažby v množství 16 m2 v ceně 30,- Kč/m2 

 

souhlasí: 

- se stavbou příp. NN,… (č. j. 582/2020) v souladu s předloženou projektovou dokumentací, za 

podmínky uvedení dotčených pozemků do původního stavu 

 

rozhodla: 

- na základě posouzení nabídek na akci "BOLERADICE - stavební úpravy chodníku kolem silnice 

III/4217" o přidělení zakázky na akci firmě H a S t, spol. s.r.o., Havlíčkova 28, 69301 Hustopeče, 

IČO: 25325043, která podala dle hodnotících kritérií nejlepší nabídku 

 

doporučuje: 

- zastupitelstvu městyse schválit žádost …, o odkup částí pozemků p. č. 4045/131 a p. č. 4009 o 

celkové výměře cca 72 m2 v k. ú. Boleradice (č.j. 631/2020) 

 

pověřuje: 

- starostu k dalšímu jednání s žadateli ve věci možné finanční spoluúčasti ve vybudování vodovodního 

řadu z obce do areálu bývalého ZD Boleradice 

- starostu k podpisu smlouvy s firmou H a S t, spol. s.r.o., Havlíčkova 28, 69301 Hustopeče, IČO: 

25325043 na realizaci zakázky "BOLERADICE - stavební úpravy chodníku kolem silnice III/4217" 

 

ukládá: 

- U19/2020: RM ukládá starostovi předložit žádost …, o odkup částí pozemků p. č. 4045/131 a p. č. 

4009 o celkové výměře cca 72 m2 v k. ú. Boleradice na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse 

(č.j. 631/2020) 

- U20/2020: RM ukládá starostovi vyvěsit záměr na odprodej použité zámkové dlažby v množství 16 

m2 na úřední desce městyse 

 

stanovuje: 

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

 

 

 

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

       Antonín Vejvančický                      Tomáš Koráb 

                          starosta                                        místostarosta 


