
Usnesení ze 82. schůze Rady městyse 

konané dne 15. 11. 2021 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 15. 11. 2021     

 

bere na vědomí: 

- žádost …, o pronájem části pozemku p. č. 293/84 v k. ú. Boleradice o výměře cca 700 

m2 (č. j. 1039/2021) 

- žádost p. …, o pronájem části pozemku p. č. 293/84 v k. ú. Boleradice o výměře cca 

700 m2 (č. j. 958/2021) 

- žádost p. …, o odkoupení části pozemku p. č. 4046/2 o výměře cca 19 m2 v majetku 

městyse Boleradice (č. j. 1037/2021) 

- informace – stavební úpravy MŠ 

- informace – projekce Voličky 

 

schvaluje: 

- přerušení provozu v mateřské škole a školní družině ve dnech 23. 12. 2021 - 31. 12. 

2021 a ve dnech 4. 2. 2022 a 14. 4. 2022 z organizačně technických důvodů (sanitární 

úklid budovy), (č. j. 1044/2021) 

- cenovou nabídku spol. Lukáš Horák - zemní práce (IČO: 75840502) pro akci 

"Zabezpečení svahu za sušárnou" ve výši 145.000,- Kč vč. DPH 

- návrh veřejnoprávní smlouvy města Klobouky u Brna (IČ: 00283258) o projednávání 

přestupků (č. j. 1043/2021) 

- rozpočtové opatření č. 8/2021 

- program jednání ZM stanoveného na 2. 12. 2021 

 

souhlasí: 

- 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 se spol. ZEČI 

s.r.o. (IČO:46991034), (č. j. 995/2021) 

 

ukládá: 

- U35/2021: RM pověřuje starostu městyse zpracováním návrhu smlouvy o zřízení 

služebnosti k předmětným pozemkům (č. j. 995/2021) 

- U36/2021: RM ukládá starostovi městyse přizvat zájemce … na jednání rady městyse 

dne 29. 11. 2021 v 17:00, kdy bude o budoucím pronajímateli předmětného pozemku 

rozhodnuto losem (č. j. 1039/2021) 

- U37/2021: RM ukládá starostovi městyse přizvat zájemce …, na jednání rady městyse 

dne 29. 11. 2021 v 17:00, kdy bude o budoucím pronajímateli předmětného pozemku 

rozhodnuto losem (č. j. 958/2021) 

- U38/2021: RM ukládá starostovi městyse předložit žádost p. …, o odkoupení části 

pozemku p. č. 4046/2 o výměře cca 19 m2 v majetku městyse Boleradice (č. j. 

1037/2021) na nejbližším jednání zastupitelstva městyse 

 

 

 

 

 

 

 



doporučuje: 

- zastupitelstvu městyse žádost p. …, o odkoupení části pozemku p. č. 4046/2 o výměře 

cca 19 m2 v majetku městyse Boleradice (č. j. 1037/2021) ke schválení 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy města Klobouky u Brna (IČ: 00283258) o 

projednávání přestupků (č. j. 1043/2021) 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 29. 11. 2021 v 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


