
Usnesení ze 84. schůze Rady městyse 

konané dne 20. 12. 2021 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 20. 12. 2021     

 

bere na vědomí: 

- informace – projekt kanalizace a ČOV 

- informace – odkup a směna pozemků v lokalitě Vorličky 

- informace –  jednání Mikroregionu Hustopečsko dne 16. 12. 2021 

- informace – navýšení ceny - spol. Megawaste a. s.  

- informace – Očkovací centrum Hustopeče 

- informace – příprava sjezdu rodáků 

- informace – výroční zpráva pojištění za r. 2021 

 

schvaluje: 

- smlouvu se spol. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Brno - Černá Pole, 602 00 Brno (IČ: 

28085400) o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 

9001907454 (č.j. 1138/51)  

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ za období 11/2021  

- cenovou nabídku spol. ALERION s.r.o., Chaloupkova 1, 612 00 Brno – Královo Pole, 

na zpracování odborné rešerše k podobě historického znaku městyse Boleradice 

včetně obrazové přílohy znaku – také pro účely registrace do národní databáze 

REKOS, v celkové výši 9.700,- Kč bez DPH 

- rozpočet ZŠ a MŠ Boleradice na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 

Boleradice na roky 2023-2024 

- smlouvu se spol. EG.D a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (IČO: 

28085400) o zřízení věcného břemene č.: HO-014330062476/002-MDP (č.j. 

1167/2021) 

- rozpočtové opatření č. 9/2021 

- cenovou nabídku spol. Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav (IČO: 26234149) 

pro akci „Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV – projektová 

dokumentace pro provedení stavby“ 

- darovací smlouvu mezi zákonnými zástupci žáků ZŠ a MŠ Boleradice a ZŠ a MŠ 

Boleradice, okres Břeclav – příspěvková organizace na finanční dar ve výši 12.600 Kč 

 

souhlasí: 

- s periodickou kontrolou dokumentace nemateriálního statku (č. j. 1180/2021) 

- s výpovědí nájemní smlouvy na pozemek p.č. 335/46 o výměře 296 m2 k 31.12.2021 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy se spol. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Brno - Černá Pole, 

602 00 Brno (IČ: 28085400) o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 

nízkého napětí č. 9001907454 (č.j. 1138/51)   

- starostu k podpisu smlouvy se spol. EG.D a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 

Brno (IČO: 28085400) o zřízení věcného břemene č.: HO-014330062476/002-MDP 

(č. j. 1167/2021) 

 

 

 

 



 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 3. 1. 2022 v 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


