
Usnesení ze 91. schůze Rady městyse 

konané dne 19. 4. 2022 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 19. 4. 2022     

 

bere na vědomí: 

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 městyse Boleradice, okres 

Břeclav (č. j. 324/2022) 

- žádost …, o odkoupení částí pozemků p. č. 3484/4 a p. č. 3483/1 z majetku městyse 

Boleradice (č. j. 362/2022) 

- žádost …, o odkoupení částí pozemků p. č. 3484/4 a p. č. 3483/1 z majetku městyse 

Boleradice (č. j. 363/2022) 

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

- Informace – indikativní nabídky na zhodnocení volných zdrojů v majetku městyse 

Boleradice 

 

schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 2/2022 

- program jednání zastupitelstva městyse Boleradice stanoveného na 5. 5. 2022 

- prodej 2 ks kontejnerů VK 11 m3, vyřazených z majetku městyse Boleradice, za cenu 

10kč/kg spol. Kovokom šrot s.r.o. (IČO: 269 47 234), jakožto jedinému zájemci 

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

Boleradice, … (č. j. 269/2022) 

 

ukládá: 

- U13/2022: starostovi předložit žádost …, o odkoupení částí pozemků p. č. 3484/4 a p. 

č. 3483/1 z majetku městyse Boleradice, na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse 

(č. j. 362/2022) 

- U14/2022: starostovi předložit žádost …, o odkoupení částí pozemků p. č. 3484/4 a p. 

č. 3483/1 z majetku městyse Boleradice, na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse 

(č. j. 363/2022) 

 

rozhodla: 

- na straně pronajímatele o odpuštění části nájemného … nájemci Restaurace na 

Bařině ve výši 7.500,- Kč za měsíce duben 2022 a květen 2022, celkem ve výši 

15.000,- Kč, z důvodu obecně špatné ekonomické situace v pohostinství, způsobené 

zvláště nárůstem cen vstupů, která postihla i provozovatele Restaurace na Bařině, a to 

v zájmu zachování dostupnosti zejména stravovacích služeb provozovaných touto  

restaurací občanům městyse (č. j. 263/2022) 

 

doporučuje: 

- zastupitelstvu městyse ke schválení prodej části pozemku p. č. 3484/4 (kůlna/stodola), 

části pozemků p. č. 3484/4 a p. č. 3483/1, tvořící část zaplocené zahrady, pak 

doporučuje k dlouhodobému pronájmu (č. j. 362/2022) 

- zastupitelstvu městyse prodej částí pozemků p. č. 3484/4 a p. č. 3483/1 z majetku 

městyse Boleradice ke schválení (č. j. 363/2022) 

 

 

 

 



stanoví: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


