
Usnesení ze 79. schůze Rady městyse 

konané dne 4. 10. 2021 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 4. 10. 2021     

 

bere na vědomí: 

- informaci jednatele spol. Služby Boleradice s.r.o. Bohuslava Barka 

- informace - Schůzka členů ZM a stavební komise ve věci projektové přípravy akce 

"Vorličky" 

 

schvaluje: 

- cenovou nabídku spol. Mgr. Miroslava Poštolková - dotační poradenství (IČO: 

04043260) na služby "Podání žádosti o dotaci, administrace dotace a vyúčtování 

dotace" pro akci "Modernizace kotelny ZŠ a MŠ v Boleradicích" ve výši: 1. Podání 

žádosti o dotaci - 9.000,- Kč, 2. Administrace dotace včetně odměny v případě 

rozhodnutí o přidělení dotace - 15.000,- Kč, 3. Vyúčtování dotace - 8.000,- Kč 

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: HO-

001030068040/001 MPPR spol. EG.D. a.s. (IČO:28085400), (č. j. 917/2021) 

- výpověď nájmu částí pozemků p. č. 293/84 a p. č. 293/85 v k. ú. Boleradice o celkové 

výměře 700 m2 p. … (č. j. 922/2021) 

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ za období 09/2021 dle předloženého 

vyúčtování 

- objednávku č. B3901/202108 spol. TEWIKO Systems s.r.o. (IČ: 25472887) na 

kompletní projektovou přípravu akce "Doplnění dětského hřiště v obci Boleradice" 

- rozpočtové opatření č. 6/2021 

 

souhlasí: 

- s akcí "Boleradice, rozš. NN, …, p. č. 4065/10" v souladu s předloženou PD za 

předpokladu, že pozemky v majetku městyse Boleradice dotčené stavbou budou po 

dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu (č. j. 917/2021) 

- se záměrem provedení kanalizace z důvodu odvedení dešťové vody z pozemku p. č. 

1581 k. ú. Boleradice (č. j. 965/2021) 

- se stavbou "Stavební úpravy prodejny Jednota PJ 003 Boleradice" (č. j. 920/2021) 

v souladu s předloženou PD 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: HO-

001030068040/001 MPPR spol. EG.D. a.s. (IČO:28085400), (č. j. 917/2021) 

 

ukládá: 

- U25/2021: RM ukládá starostovi předložit na nejbližším jednání zastupitelstva 

městyse návrh na dar finančního obnosu určeného na opravu veřejné infrastruktury 

postižených obcí v celkové výši 100.000,- Kč, rozdělený rovným dílem mezi obce 

Moravská Nová Ves a Hrušky 

 

doporučuje: 

- zastupitelstvu městyse návrh ke schválení 

 

 

 



stanoví: 

- termín příští schůze RM na 18. 10. 2021 v 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


