
Usnesení ze 80. schůze Rady městyse 

konané dne 18. 10. 2021 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 18. 10. 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 180 m2 (č. j. 984/2021) 

- žádost p. …, o odkup části pozemku p. č. 4045/131 v k. ú. Boleradice o výměře cca 16 

m2 (č. j. 962/2021) 

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

884/2021) 

- žádost p. …, o směnu části pozemku p. č. 3483/1 v k. ú. Boleradice za část pozemku p. 

č. st. 266 v k. ú. Boleradice s doplatkem (č. j. 972/2021) 

- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Boleradice, okres Břeclav za rok 

2021 (č. j. 973/2021) 

- výroční zprávu o činnosti základní a mateřské školy v Boleradicích ve školním roce  

2020/2021 

- žádost spol. ZEČI s.r.o. (IČO:46991034) o souhlas se zřízením věcného břemene 

chůze a jízdy ve prospěch pozemku p. č. 3478/15 k pozemkům p. č. 3478/1 a p. č. 

3483/1 na LV 10001 v k. ú. Boleradice (č. j. 995/2021) 

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

 

schvaluje: 

- záměr na pronájem části pozemku p. č. 293/84 v k. ú. Boleradice o výměře cca 700 m2 

(č. j. 958/2021) 

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

pro poskytování finančních příspěvků rodinám s dětmi (č. j. 960/2021) 

- rozpočtové opatření č. 7/2021 

 

souhlasí: 

- se stavbou "Boleradice, rozš. NN, TS-Městys, ČOV, 2vČS" za podmínky, že pozemky 

dotčené stavbou v majetku městyse Boleradice budou po ukončení stavebních prací 

uvedeny do původního stavu (č. j. 994/2021) 

 

ukládá: 

- U26/2021: starostovi předložit žádost p. …, o odkoupení části pozemků p. č. 3483/1 a 

p. č. 3458/2 v k. ú. Boleradice o výměře cca 180 m2, na nejbližším zasedání 

zastupitelstva městyse (č. j. 984/2021) 

- U27/2021: starostovi předložit žádost p. …, o odkup části pozemku p. č. 4045/131 v k. 

ú. Boleradice o výměře cca 16 m2, na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse (č. j. 

962/2021) 

- U28/2021: starostovi předložit žádost p. …, o odkoupení části pozemku p. č. 3483/1 v 

k. ú. Boleradice na nejbližším zasedáním zastupitelstva městyse (č. j. 884/2021) 

- U29/2021: starostovi předložit žádost p. …, o směnu části pozemku p. č. 3483/1 v k. 

ú. Boleradice za část pozemku p. č. st. 266 v k. ú. Boleradice s doplatkem na 

nejbližším zasedání zastupitelstva městyse (č. j. 972/2021) 

- U30/2021: starostovi dále vyjednávat se žádost spol. ZEČI s.r.o. (IČO:46991034) ve 

věci případného zřízení věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch pozemku p. č. 

3478/15 k pozemkům p. č. 3478/1 a p. č. 3483/1 na LV 10001 v k. ú. Boleradice (č. j. 



995/2021) 

 

doporučuje: 

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

Boleradice ke schválení (č. j. 884/2021) 

- zastupitelstvu městyse žádost p. …, o směnu části pozemku p. č. 3483/1 v k. ú. 

Boleradice za část pozemku p. č. st. 266 v k. ú. Boleradice s doplatkem ke schválení 

(č. j. 972/2021) 

 

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 180 m2 ke schválení (č. j. 984/2021) 

- zastupitelstvu městyse žádost p. …, o odkup části pozemku p. č. 4045/131 v k. ú. 

Boleradice o výměře cca 16 m2 ke schválení (č. j. 962/2021) 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 1. 11. 2021 v 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


