
Usnesení ze 75. schůze Rady městyse 

konané dne 26. 7. 2021 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 26. 7. 2021     

 

bere na vědomí: 

- návrh p. …, na pořízení změny územního plánu obce Boleradice (č. j. 713/2021) 

- návrh p. …, na pořízení změny územního plánu městyse Boleradice (č. j. 702/2021) 

- žádost p. …, o projednání záměru vytyčení cesty č. 3339 v k. ú. Boleradice (č. j. 

747/2021) 

- informace - žádost o dotaci - rekonstrukce kotelny a otopné soustavy ZŠ a MŠ 

- informace - kompenzační bonus obcím ze státního rozpočtu za období od 1. února 

2021 do 31. května 2021 

- informace - poškození obecního majetku při dopravní nehodě v ul. Horní konec 

 

schvaluje: 

- záměr na pronájem částí pozemků p. č. 293/7 a 293/84 v k. ú. Boleradice v souladu s 

mapkou, která je přílohou č. 1 zápisu (č. j. 632/2021) 

- smlouvu spol. ELEKTROWIN a. s. (IČ: 27257843) o využití obecního systému 

odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení (č. j. 634/2021) 

- darovací smlouvu mezi spol. Hamburger Recycling CZ s.r.o. (IČ: 25595822) a ZŠ a 

MŠ Boleradice, příspěvková organizace – okres Břeclav (č.j. 656/2021) 

- záměr na pronájem části pozemku p. č. 4045/131 v k. ú. Boleradice o výměře 4 m2 v k. 

ú. Boleradice v souladu se situací, která je přílohou č. 2 zápisu (č. j. 745/2021) 

- záměr na pronájem části pozemku p. č. 3478/1 v k. ú. Boleradice o výměře cca 1000 

m2 v souladu se situací, která je přílohou č. 3 zápisu (č. j. 664/2021) 

- žádost p. … - Restaurace na Bařině, o povolení prodloužení rušení nočního klidu dne 

28. 8. 2021 v parku před ÚM, z důvodu pořádání hudebně-kulturní akce (č. j. 

715/2021) 

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ dle předloženého vyúčtování 

- rozpočtové opatření č. 3/2021 

- …, pronájem části pozemku p. č.  2401/5 v k. ú. Boleradice (č. j. 585/2021) 

- cenovou nabídku spol. Zednické, zemní práce a komunikace Jiří Tomanec (IČO: 

87073927) na akci "Chodník k MŠ“ ve výši 69.281,25,- Kč 

- poptávkové řízení pro akci "Škola - vestavba WC vedle družiny" - stavební část včetně 

seznamu oslovených uchazečů, který je přílohou č. 3 zápisu 

- poptávkové řízení pro akci "Škola - vestavba WC vedle družiny" - vodoinstalace, 

odpady, včetně seznamu oslovených uchazečů, který je přílohou č. 4 zápisu 

- záměr na pronájem částí pozemků 293/84 a p. č. 293/51 v k. ú. Boleradice (č. j. 

727/2021) 

- žádost spol. Instruktoři Brno z. s. (IČO: 22879056) o upořádání pikniku s obědem pro 

25 osob v prostoru na návsi před Úřadem městyse Boleradice dne 28. 7. 2021 ve 13:00 

za podmínky, že dotčený prostor bude po ukončení akce uveden do původního stavu 

- nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spol. Povodí 

Moravy, s.p., (IČO: 70890013) (č. 1809/2021-SML) 

 

 

souhlasí: 

- se  stavbou  rodinného  domu s garáží a přípojkami na IS na pozemku p.č.st. 72, k.ú. 

Boleradice,  s  napojením  na  inženýrské sítě obce a vedením  přípojek (elektro nn, 



vodovodní a plynovodní) na pozemku obce p.č. 4045/131, dle stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., § 184a, a se stavbou  zpevněné  přístupové a příjezdové  komunikace na  

pozemku obce p.č. 4045/131 – viz Situace, dle  stavebního  zákona č. 183/2006 Sb., § 

184a, pro stavebníky … za předpokladu, že pozemky v majetku městyse dotčené 

stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu (č. j. 

742/2021) 

- s vytyčením pozemku p. č. 3999 v k. ú. Boleradice, na náklady spol. Cesta k lesu z. s. 

(č. j. 746/2021) 

 

ukládá: 

- U17/2021: starostovi vyvěsit záměr na úřední desce městyse (č. j. 745/2021) 

- U18/2021: starostovi vyvěsit záměr na úřední desce městyse (č. j. 664/2021) 

- U19/2021: starostovi předložit návrh k posouzení a vyjádření Odboru územního 

plánování Městského úřadu Hustopeče (č. j. 713/2021) 

- U20/2021: starostovi předložit návrh k posouzení a vyjádření Odboru územního 

plánování Městského úřadu Hustopeče (č. j. 702/2021) 

- U21/2021: starostovi vyvěsit záměr na úřední desce městyse (č. j. 727/2021) 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy spol. ELEKTROWIN a. s. (IČ: 27257843) o využití 

obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení (č. j. 634/2021) 

- starostu k podpisu nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti spol. Povodí Moravy, s.p., (IČO: 70890013), (č. 1809/2021-SML) 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 9. 8. 2021 v 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


