
Usnesení ze 89. schůze Rady městyse 

konané dne 14. 3. 2022 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 14. 3. 2022     

 

bere na vědomí: 

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

Boleradice (č. j. 188/2022) 

- informaci jednatele spol. Služby Boleradice s.r.o. Bohuslava Barka 

- Informace - příprava akce "Přestavba, změna užívání stavby Školka Boleradice" 

- Informace – průběh akce „Sjezd – sběrný dvůr“ 

 

schvaluje: 

- dohodu o provedení práce (pověřenec pro ochranu osobních údajů) mezi městysem 

Boleradice a RNDr. Leošem Vejpustkem, bytem Horní Bojanovice 222, 693 01 Horní 

Bojanovice, a Dodatek č. 1 Smlouvy o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů 

mezi spol. Mikroregion Hustopečsko (IČ:70824134) a městysem Boleradice (č. j. 

267/2022) 

- rozpočtové opatření č. 1/2022 

- odpisový plán příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Boleradice na rok 2022 dle 

předloženého návrhu 

- odvody z odpisů příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Boleradice do rozpočtu městyse 

ve výši ročních odpisů dle odpisového plánu pro rok 2022 

- příspěvek na stravné pro žáky ZŠ a MŠ za období 2/2022 dle předloženého vyúčtování 

- žádost Mgr. Miroslavy Fišerové, ředitelky ZŠ a MŠ Boleradice, o povolení 

ředitelského volna pro žáky ZŠ ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2022 a zrušení provozu školní 

družiny od 29. 6. do 31. 8. 2022 a dále o povolení přerušení provozu v MŠ od 17. 7. 

do 31. 8. 2022 z organizačně technických důvodů 

 

ukládá: 

- U9/22: starostovi předložit žádost …, o odkup části pozemku p. č. 4045/131 v k. ú. 

Boleradice v majetku městyse Boleradice (č. j. 188/2022) na nejbližší zasedání 

zastupitelstva městyse 

 

nedoporučuje: 

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

Boleradice (č. j. 188/2022) ke schválení 

 

souhlasí: 

- se stavbou "Novostavba RD p. č. 3486/8, k. ú. Boleradice" (novostavba RD, 

vodovodní a plynovodní přípojka, přípojka nízkého napětí, splašková jímka, sjezd z 

MK, zpevněná plocha a oplocení na pozemcích p. č. 3486/8 a 3482/1), pro investora 

… (č. j. 165/2022) za podmínky, že pozemky v majetku městyse Boleradice dotčené 

stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu na náklady 

investora 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 28. 3. 2022 v 17:00 hod. 

 

 



 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


