
Usnesení ze 76. schůze Rady městyse 

konané dne 9. 8. 2021 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 9. 8. 2021     

 

bere na vědomí: 

- žádost p. …, o odkoupení části pozemků p. č. 3483/1 a p. č. 3458/2 v k. ú. Boleradice 

o výměře cca 174 m2 (č. j. 734/2021) 

- informace - dotační příležitosti pro 2. polovinu r. 2021 

 

provedla: 

- vyhodnocení nabídek v poptávkovém řízení na akci "Škola - vestavba WC vedle 

družiny" - stavební část 

- vyhodnocení nabídek v poptávkovém řízení na akci "Škola - vestavba WC vedle 

družiny" - vodoinstalace, odpady 

 

schvaluje: 

- zadávací dokumentaci výběrového řízení pro akci "Stavební úpravy a půdní vestavba 

ZŠ A MŠ Boleradice – projektová dokumentace" 

- smlouvu o dílo spol. Aternative Energy Systems s.r.o. ke zpracování dokumentů 

potřebných k podání žádosti o dotaci s pracovním názvem „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení městysu Boleradice“ v rámci Státního programu na podporu úspor energie 

vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, dotační titul: Program EFEKT, 

podprogram č. 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (č. 

j. 810/2021) 

- poptávkové řízení pro akci "Sjezd – sběrný dvůr" včetně seznamu oslovených 

uchazečů, který je přílohou č. 1 zápisu 

- rozpočtové opatření č. 4/2021 

 

souhlasí: 

- s konáním akce „Expedice Akát“ - setkání radioamatérů v lokalitě Nedánov, k. ú. 

Boleradice, v termínu 10. - 12. 6. 2022 za podmínky, že prostory dotčené akcí budou 

po jejím ukončení uvedeny do původního stavu (č. j. 811/2021) 

 

nedoporučuje: 

- zastupitelstvu městyse žádost p. …, o odkoupení části pozemků p. č. 3483/1 a p. č. 

3458/2 v k. ú. Boleradice o výměře cca 174 m2 ke schválení (č. j. 734/2021) 

 

rozhodla: 

- o přidělení zakázky jedinému uchazeči, spol. Milan Čurda, Boleradice 216, 691 12 

Boleradice (IČ: 88511049), při cenové nabídce v hodnotě 233.270,00,- Kč vč. DPH 

- o přidělení zakázky uchazeči VYTERM s.r.o. (IČ: 25512129), jako cenově 

nejvýhodnější nabídce, v hodnotě 181.481,34,- Kč vč. DPH 

 

ukládá: 

- U22/2021: starostovi předložit žádost p. …, o odkoupení části pozemků p. č. 3483/1 a 

p. č. 3458/2 v k. ú. Boleradice o výměře cca 174 m2 (č. j. 734/2021) 

 

 

 



stanoví: 

- termín příští schůze RM na 23. 8. 2021 v 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


