
Usnesení ze 90. schůze Rady městyse 

konané dne 28. 3. 2022 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 28. 3. 2022     

 

bere na vědomí: 

- žádost …, o pronájem částí pozemků p. č. 308/54 a p. č. 298/8 o výměře cca 37 m2 (č. 

j. 296/2022) 

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

- Informace  - projekce Vorličky 

- žádost … o snížení nájemného restauraci Na Bařině (č. j. 263/2022) 

 

schvaluje: 

- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na provoz dětské krizové linky, 

spol. Linka bezpečí, z. s. (IČ: 61383198) (č. j. 262/2022) 

- záměr na pronájem části pozemku p. č.  4046/2 o výměře cca 19m2 v majetku městyse 

Boleradice (č. j. 269/2022) 

- smlouvu spol. DUIS s.r.o. (IČ:47916311) o dílo na vyhotovení projektové 

dokumentace na provedení stavby a výběr zhotovitele díla pro projekt 

"Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV" Č HS1260 (č. j. 278/2022) 

- přidělení obecní nástěnky u prodejny Jednota COOP a přiděluje spol. SK Boleradice 

1935, z.s. část nástěnky č. 2. 

- záměr na prodej vozidla MULTICAR M 25 za minimální cenu 75.000,- Kč 

- záměr na prodej 2 ks Kontejner VK 11 m3 vyřazených z majetku městyse Boleradice 

za cenu 10,-Kč/Kg 

 

ukládá: 

- U10/2022: RM ukládá starostovi městyse vyvolat další jednání s … v rámci snížení 

nájemného v restauraci Na Bařině 

- U11/2022: RM ukládá starostovi městyse vyvěsit záměr na prodej vozidla 

MULTICAR M 25 formou inzerátu na internetovém serveru www.bazos.cz 

- U12/2022: RM ukládá starostovi městyse svolat na dotčené parcele společné jednání 

se zástupcem spol. GasNet Služby, s.r.o. a žadateli (č. j. 296/2022) 

 

souhlasí: 

- s konáním akce lesní zkoušky ohařů dne 6. 8. 2022 a všestranné zkoušky ohařů dne 

24. - 25. 9. 2022 v k. ú. Boleradice (č. j. 264/2022) 

- s vykácením 1 ks smrku o obvodu kmene 153 cm na pozemku p. č. 4046/6 v souladu 

s předloženou žádostí (č. j. 261/2022) 

- s provedením terénních úprav na části pozemku p. č. 3519/1 v majetku městyse 

Boleradice (č. j. 275/2022) v souladu s předloženou žádostí 

- se změnou otevírací doby na pobočce spol. Česká pošta s. p. v Boleradicích v souladu 

s předloženou žádostí (č. j. 295/2022) 

- s pořádáním akce Májové putování po Modrých horách dne 21. 5. 2022 v k. ú. 

městyse Boleradice 

 

 

 

 

 

http://www.bazos.cz/


pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy spol. DUIS s.r.o. (IČ:47916311) o dílo na vyhotovení 

projektové dokumentace na provedení stavby a výběr zhotovitele díla pro projekt 

"Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV" Č HS1260 (č. j. 278/2022) 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 11. 4. 2022 v 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


