
Usnesení ze 77. schůze Rady městyse 

konané dne 1. 9. 2021 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 1. 9. 2021     

 

bere na vědomí: 

- cenovou nabídku spol. Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno (IČ 

06754449), pro akci "Boleradice, lávka přes Harasku" 

- informace – informace - projektová dokumentace kanalizace a ČOV  

- informace – projektová dokumentace „Vorličky“ 

- informace – kontrola KHS Břeclav v zařízení Sběrný dvůr odpadů Boleradice 

- informace – vytyčení pozemku p. č. 3999 spol. Cesta k lesu z.s. (IČO: 10895779) 

 

schvaluje: 

- pachtovní smlouvu na propachtování částí pozemků p.č. 293/84 a p.č. 293/81 v k.ú. 

Boleradice na LV 10001 o výměře 629 m2 za cenu 0,30 Kč/m2/rok p. …(č.j. 

727/2021) od 1.10.2021 

- nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků p.č. 293/7 a p.č. 293/84 v k.ú. 

Boleradice na LV 10001 o celkové výměře 312 m2 za cenu 5 Kč/m2/rok s p. … (č.j. 

632/2021) od 1.10.2021 

- nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 3478/1 v k.ú. Boleradice na LV 

10001 o výměře 1000m2 za cenu 5 Kč/m2/rok s  … (č.j. 664/2021) od 1.10.2021 

- nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice na LV 

10001 o výměře 4 m2 za cenu 50 Kč/m2/rok s … (č.j. 745/2021) od 1.9. - 30.9.2021 

- peněžitý dar na údržbu letiště ve výši 15.000,- Kč LMK gen. Františka Peřiny 

Boleradice (č. j. 796/2021) 

- cenovou nabídku spol. ELEKTROMARKT spol. s.r.o. (IČO: 60732377) na instalaci 

videotelefonů v ZŠ a MŠ Boleradice ve výši 48 970,- Kč vč. DPH 

- cenovou nabídku spol. Zdeněk Káňa (IČO: 75882663) na instalaci světlovodů v MŠ 

ve výši 82.000,- Kč 

- platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Boleradice - příspěvková organizace, Mgr. 

Miroslavě Fišerové, s platností od 1. 9. 2021 

- program zasedání ZM stanoveného na 9. 9. 2021 

 

souhlasí: 

- s pronájmem částí pozemků p. č. 293/84 a p. č.  293/51 o celkové výměře cca 629 m2 

p. …(č. j. 727/2021) 

- s pronájmem částí pozemků p. č. 293/7 a p. č. 293/84 o celkové výměře cca 312 m2 p. 

…(č. j. 632/2021) 

- s pronájmem části pozemku p. č. 3478/1 o výměře cca 1000 m2 p. …(č. j. 664/2021) 

- s pronájmem části pozemku p. č. 4045/131 v k. ú. Boleradice před obchodem Coop č. 

p. 12, o výměře 4 m2 … (č. j. 745/2021) 

- s konáním akce PRAMOS XVI. DIVÁCKÁ 13 v termínu od 10. 9. 2021 do 12. 9. 

2021 (č. j. 797/2021) 

- s realizací akcí "Novostavba rekreačního objektu - bydlení správce vinařství" a s akcí 

„Novostavba rekreačního objektu - bydlení správce vinařství, SO 101 Polní cesta, 

SO102 Polní cesta - příjezd na pozemek" za předpokladu, že pozemky v majetku 

městyse Boleradice budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu 

(č. j. 831, 832 a 833/2021) 

 



pověřuje: 

- starostu k podpisu pachtovní smlouvy na propachtování částí pozemků p.č. 293/84 a 

p.č. 293/81 v k.ú. Boleradice na LV 10001 o výměře 629 m2 za cenu 0,30 Kč/m2/rok 

s p. … (č. j. 727/2021) 

- starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p.č. 293/7 a p.č. 

293/84 v k.ú. Boleradice na LV 10001 o celkové výměře 312 m2 za cenu 5 Kč/m2/rok 

s p. … (č. j. 632/2021) 

- starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 3478/1 v k.ú. 

Boleradice na LV 10001 o výměře 1000m2 za cenu 5 Kč/m2/rok s p. … (č. j. 

664/2021) 

- starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 4045/131 v k.ú. 

Boleradice na LV 10001 o výměře 4 m2 za cenu 50 Kč/m2/rok s …  (č.j. 745/2021) 

od 1.9. - 30.9.2021 

 

rozhodla: 

- o přidělení zakázky spol. Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, 690 02 Břeclav 

(IČO: 26264081) jakožto cenově nejvýhodnější nabídce, při splnění ostatních 

podmínek poptávkového řízení 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 13. 9. 2021 v 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


