
Usnesení ze 78. schůze Rady městyse 

konané dne 13. 9. 2021 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 13. 9. 2021     

 

bere na vědomí: 

- žádost p. …, o odkoupení části pozemku p. č. 3483/1 o celkové výměře cca 187 m2, 

který tvoří zaplocenou část dvora p. č. st. 268, k. ú. Boleradice (č. p. 209), (č. j. 

845/2021) 

- cenovou nabídku spol. Regionální poradenská agentura s.r.o. (IČO: 26298163) na 

podání žádosti o dotaci na akci "Městys Boleradice - rekonstrukce ZŠ a MŠ" 

- žádost p. …, o odkoupení části pozemku p. č. 3483/1 v k. ú. Boleradice (č. j. 

884/2021) 

- informace – projekt Vorličky 

- informace – spol. Naše odpadky s.r.o. 

 

schvaluje: 

- návrh smlouvy MUDr. Vladimíra Donné (IČO: 46213686) o poskytování pracovně 

lékařských služeb (č. j. 855/2021) 

- dodatek smlouvy spol. ASEKOL a.s. (IČO: 27373231) o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení (č. j. 821/2021) 

- žádosti o příspěvek z rozpočtu městyse Boleradice v souladu se schválenými pravidly 

pro poskytování finančních příspěvků rodinám s dětmi (č. j. 868/2021, č. j. 873/2021, 

č. j. 874/2021, č. j. 880/2021) 

- veřejnoprávní smlouvy Města Hustopeče (IČ: 00283193) o poskytnutí finančního 

příspěvku na provozní náklady očkovacího centra v Hustopečích ve výši 3.954,- Kč 

(č. j. 895/2021) 

- rozpočtové opatření č. 5/2021 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy MUDr. Vladimíra Donné (IČO: 46213686) o poskytování 

pracovně lékařských služeb (č. j. 855/2021) 

- starostu k podpisu dodatku smlouvy spol. ASEKOL a.s. (IČO: 27373231) o zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení (č. j. 821/2021) 

- starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy Města Hustopeče (IČ: 00283193) o 

poskytnutí finančního příspěvku na provozní náklady očkovacího centra 

v Hustopečích (č. j. 895/2021) 

 

ukládá: 

- U23/2021: RM ukládá starostovi předložit žádost p. …, o odkoupení části pozemku p. 

č. 3483/1 o celkové výměře cca 187 m2, který tvoří zaplocenou část dvora p. č. st. 

268, k. ú. Boleradice (č. p. 209), (č. j. 845/2021) na nejbližším jednání zastupitelstva 

městyse 

- U24/2021: RM ukládá starostovi s žadatelem dále vyjednávat ve věci možného 

odprodeje části pozemku p. č. 3483/1 v k. ú. Boleradice (č. j. 884/2021) 

 

 

 

 

 



doporučuje: 

- zastupitelstvu městyse žádost p. …, o odkoupení části pozemku p. č. 3483/1 o celkové 

výměře cca 187 m2, který tvoří zaplocenou část dvora p. č. st. 268, k. ú. Boleradice (č. 

p. 209), (č. j. 845/2021) ke schválení 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 27. 9. 2021 v 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


