
Usnesení ze 81. schůze Rady městyse 

konané dne 3. 11. 2021 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 3. 11. 2021     

 

bere na vědomí: 

- žádost p…., o odkup části pozemku p. č. 3483/1 v k. ú. Boleradice v majetku městyse 

Boleradice o celkové výměře cca 157 m2 (č. j. 997/2021) 

- žádost p. …, o směnu části pozemku p. č. 2283/1 za části pozemků p. č. 135/2, p. č. 

487, p. č. 135/8 a 1/9 pozemku p. č. 4073/5 (č. j. 999/2021) 

- návrh Obecně závazné vyhlášky městyse č. 2/2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství, a návrh Obecně závazné vyhlášky městyse 

Boleradice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 

schvaluje: 

- smlouvu o dílo spol. Stavba a údržba silnic s.r.o. (IČO:26264081) pro akci "Sjezd - 

sběrný dvůr" 

- smlouvu spol. Alternative Energy Systems a.s. (IČO: 04381866) pro zpracování 

dokumentů potřebných k podání žádosti o dotaci v rámci Národního plánu obnovy 

vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, výzva č. 1/2022 - Rekonstrukce 

veřejného osvětlení v hodnotě 98.450,- Kč + DPH 

- záměr na prodej konstrukce železných rámů v majetku městyse o celkové váze 915 

Kg. Jako kritérium bude posuzována nejvyšší nabídnutá cena, při akceptaci minimální 

ceny 6,- Kč/kg 

- dokumentaci pro stavební povolení pro akci "Odkanalizování městyse Boleradice a 

výstavba ČOV" 

- cenovou nabídku spol. Milan Čurda (IČO: 88511049) na stavební práce na akci 

"Oprava chodníku (Nevídal, Zemánek)" ve výši 90.905,- Kč vč. DPH 

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

pro poskytování finančních příspěvků rodinám s dětmi (č. j. 1008/2021) 

- Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK spol. Jihomoravský 

kraj (IČO: 70888337), (č. j. 1005/2021) 

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ za období 10/2021 dle předloženého 

vyúčtování 

 

ukládá: 

- U31/2021: RM ukládá starostovi předložit žádost p. …, o odkup části pozemku p. č. 

3483/1 v k. ú. Boleradice v majetku městyse Boleradice o celkové výměře cca 157 m2 

na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse (č. j. 997/2021) 

- U32/2021: RM ukládá starostovi předložit žádost p. …, o směnu části pozemku p. č. 

2283/1 za části pozemků p. č. 135/2, p. č. 487, p. č. 135/8 a 1/9 pozemku p. č. 4073/5 

(č. j. 999/2021) na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse  

- U33/2021: RM ukládá starostovi předložit návrh Obecně závazné vyhlášky městyse č. 

2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a návrh 

Obecně závazné vyhlášky městyse Boleradice č. 1/2021, o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse 

- U34/2021: RM ukládá starostovi městyse vyvolat jednání se stavebníkem plotu ve 

věci dalšího postupu v záležitosti stavby betonového plotu na pozemku p. č. 4046/2 v 

majetku městyse Boleradice (č. j. 1037/2021) 

 



doporučuje: 

- žádost p. …, o odkup části pozemku p. č. 3483/1 v k. ú. Boleradice v majetku městyse 

Boleradice o celkové výměře cca 157 m2 (č. j. 997/2021) zastupitelstvu městyse ke 

schválení 

 

nedoporučuje: 

- žádost p. …, o směnu části pozemku p. č. 2283/1 za části pozemků p. č. 135/2, p. č. 

487, p. č. 135/8 a 1/9 pozemku p. č. 4073/5 (č. j. 999/2021) zastupitelstvu městyse ke 

schválení 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy o dílo spol. Stavba a údržba silnic s.r.o. (IČO:26264081) 

pro akci "Sjezd - sběrný dvůr" 

- starostu k podpisu smlouvy spol. Alternative Energy Systems a.s. (IČO: 04381866) 

pro zpracování dokumentů potřebných k podání žádosti o dotaci v rámci Národního 

plánu obnovy vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, výzva č. 1/2022 - 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 15. 11. 2021 v 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


