
Usnesení ze 87. schůze Rady městyse 

konané dne 7. 2. 2022 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 7.2.2022     

 

bere na vědomí: 

- žádost společnosti ED.G a. s. (IČO:28085400) o prodej části pozemku p. č. 1581 pod 

novým označením p. č. 1581/4 v k. ú. Boleradice, žádost o vydání rozhodnutí o dělení 

pozemku a uzavření kupní smlouvy (č. j. 99/2022) 

- žádost o připojení městysu Boleradice k spolku Euroregion Pomoraví (IČO: 

65338081) (č. j. 94/2022) 

- žádost …, 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. 113/2022) 

- podnět … ve věci stavebních úprav uličky vedoucí z ulice Na hrobech k hlavní silnici 

a k návsi (č. j. 105/2022) 

- informace o výstavbě optické sítě v městysi Boleradice 

 

schvaluje: 

- program jednání ZM stanoveného na 24.2.2022 

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ Boleradice za období 1/2022 dle předloženého 

vyúčtování 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 397/20 na akci „BOLERADICE – LOKALITA 

VORLIČKY, IS PRO VÝSTAVBU RD – I. ETAPA“ 

- darovací smlouvu mezi městysem Boleradice a obcí Hrušky (IČO: 00283185) 

- darovací smlouvu mezi městysem Boleradice a městysem Moravská Nová Ves (IČO: 

00283363) 

- smlouvu spol. EG.D a.s. (IČ: 28085400) o zřízení věcného břemene č.: HO-

014330065687/001-MDP pro stavbu „Boleradice, příp.NN, Havránek, par.č.3413/9“ 

(č. j. 155/2022) 

 

souhlasí: 

- s pořádáním akce XVII. AGROTEC PETRONAS RALLY 2022 ve dnech 16. - 18. 6. 

2022 v souladu s předloženým itinerářem 

- s provedením terénních úprav a instalací dřevěného zábradlí v dotčené lokalitě 

 

ukládá: 

- U4/2022: starostovi předložit žádost spol. ED.G a. s. (IČO:28085400) o prodej části 

pozemku p. č. 1581 pod novým označením p. č. 1581/4 v k. ú. Boleradice (č. j. 

99/2022) na nejbližším jednání zastupitelstva městyse  

- U5/2022: starostovi předložit žádost o připojení městysu Boleradice k spolku 

Euroregion Pomoraví (IČO: 65338081) (č. j. 94/2022) na nejbližším zasedání 

zastupitelstva městyse 

- U6/2022: starostovi předložit žádost …, 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. 113/2022) 

na nejbližším jednání zastupitelstva městyse 

- U7/2022: starostovi městyse přizvat zástupce krojované chasy … na jednání rady 

městyse ve stanoveném termínu 

 

 

 



doporučuje: 

- žádost společnosti ED.G a. s. (IČO:28085400) o prodej části pozemku p. č. 1581 pod 

novým označením p. č. 1581/4 v k. ú. Boleradice (č. j. 99/2022) zastupitelstvu 

městyse ke schválení 
 

nedoporučuje: 

- žádost o připojení městysu Boleradice k spolku Euroregion Pomoraví (IČO: 

65338081) (č. j. 94/2022) zastupitelstvu městyse ke schválení 

- žádost …, 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. 113/2022) zastupitelstvu městyse ke 

schválení 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 21.2.2022 v 17:00 hod. 

- 21. 2. 2022 v 17:00 jako termín setkání členů rady městyse se zástupci krojované 

chasy ve věci projednání pořádání tradičních Jánských hodů v r. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


