
Usnesení ze 86. schůze Rady městyse 

konané dne 24. 1. 2022 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 24. 1. 2022     

 

bere na vědomí: 

- žádost spol. Vinařství Marek Koráb (IČ:87118688) o pronájem části pozemku p. č. 

4046/16 nebo p. č. 4046/8 v k. ú. Boleradice ve vlastnictví městyse Boleradice o 

výměře cca 4m2 (č. j. 045/2022) 

- žádost p. …, o odkoupení části pozemku p. č. 4045/131 v k. ú. Boleradice v majetku 

městyse Boleradice o výměře cca 17 m2 (č. j. 1092/2021) 

- přípravu návrhu rozpočtu městyse Boleradice na rok 2022 

- informace – rekonstrukce střechy kostela sv. Jana Křtitele 

 

schvaluje: 

- zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

"Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV - projektová dokumentace pro 

provedení stavby a výběr zhotovitele díla“ 
 

souhlasí: 

- s výstavbou rodinného domu, připojení inženýrských sítí a veřejné komunikace na 

pozemku p. č. 4311 v k. ú. Boleradice (č. j. 41/2022) za podmínky, že pozemky 

v majetku městyse Boleradice dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací 

uvedeny do původního stavu 

- s udělením plné moci spol. Jiří Třináctý, DiS. Šilingrova 1304/41, 690 02 Břeclav, IČ: 

757 05 273 pro zastoupení městyse Boleradice v řízení ve věci přípravy stavby 

„BOLERADICE – ul. Kloboucká, rozšíření vodovodní sítě“ 

- s udělením plné moci společnosti JANČÁLEK s.r.o., IČ: 26234149, se sídlem U 

Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav, zastoupené Ing. Hanou Valovou, jednatelkou 

společnosti JANČÁLEK s.r.o., ke všem úkonům spojeným se zadáváním veřejné 

zakázky a uveřejňováním údajů o veřejné zakázce na služby „ODKANALIZOVÁNÍ 

MĚSTYSE BOLERADICE A VÝSTAVBA ČOV - projektová dokumentace pro 

provedení stavby a výběr zhotovitele díla" 

 

ukládá: 

- U1/2022: starostovi vyjednávat s žadatelem ve věci přesné polohy budoucího 

pronajmutého pozemku 

- U2/2022: starostovi předložit žádost …, o odkoupení části pozemku p. č. 4045/131 v 

k. ú. Boleradice v majetku městyse Boleradice o výměře cca 17 m2 (č. j. 1092/2021) 

na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse 

- U3/2022: RM ukládá starostovi přizvat členy ZM na jednání RM stanovené na 7. 2. 

2022 

 

doporučuje: 

- žádost …, o odkoupení části pozemku p. č. 4045/131 v k. ú. Boleradice v majetku 

městyse Boleradice zastupitelstvu městyse ke schválení v rozsahu vyznačeném 

v zákresu, který je přílohou zápisu z jednání RM z 24. ledna 2022 
 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 7. 2. 2022 v 17:00 hod. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


