
Usnesení ze 94. schůze Rady městyse 

konané dne 25. 5. 2022 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 25. 5. 2022     

 

bere na vědomí: 

- žádost …, o směnu částí pozemků p. č. 293/85 (celková výměra 1277 m2) a p. č. 

293/84 (celková výměra 1309 m2) v k. ú. Boleradice v majetku městyse Boleradice za 

pozemek p. č. 3225 o výměře 2586 m2 (č. j. 452/2022) 

- informace - projekce Vorličky 

- informace - projekt komunikace "Za Kunderovým" 

- informace - projekt terénních úprav - Kanalizace a ČOV 

 

schvaluje: 

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

014330064043/001-MDP … (č. j. 456/2022) 

- cenovou nabídku Ing. Jakuba Sedláčka (IČ: 00982806) na zpracování PD pro akci 

"Přístavba školka Boleradice"  - Předprojektová činnost - 30.000,- Kč, Studie - 

35.000,- Kč 

- program zasedání zastupitelstva městyse stanoveného na 9. 6. 2022 

- záměr na pronájem částí pozemků p. č. 4045/7, p. č. 4045/33 a p. č. st. 334 v k. ú. 

Boleradice v majetku městyse Boleradice dle přílohy č. 1, která je součástí zápisu RM 

(č. j. 442/2022) 

 

ukládá: 

- U17/2022: starostovi předložit žádost …, o směnu částí pozemků p. č. 293/85 (celková 

výměra 1277 m2) a p. č. 293/84 (celková výměra 1309 m2) v k. ú. Boleradice v 

majetku městyse Boleradice za pozemek p. č. 3225 o výměře 2586 m2 (č. j. 452/2022) 

na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse 

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy spol. EG.D. (IČ: 28085400) a.s. o zřízení věcného 

břemene č.: HO-014330064043/001-MDP … (č. j. 456/2022) 

 

souhlasí: 

- se stavbou 103006_Boleradice, rozš. NN, … p. č. 4124_1 za podmínky, že pozemky 

v majetku městyse Boleradice dotčené stavebními pracemi budou po ukončení 

stavebních prací uvedeny do původního stavu (č. j. 281/2022) 

 

doporučuje: 

- zastupitelstvu městyse žádost … (č. j. 452/2022) ke schválení 

 

projednala: 

- návrhy smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu zaslané spol. Pražská 

plynárenská a. s. (IČ: 60193492) pod č. 3000280675, č. 3000280672, č. 3000280671, 

č. 3000280673 a č. 3000280693 (č. j. 457/2022).  Pražská plynárenská a. s. jako 

dodavatel plynu zaslala tyto návrhy dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku, jako 

obnovení jednání o smlouvě, když RM došla k závěru, že: 

- v mezidobí od uzavření smluv došlo k zvlášť hrubému nepoměru mezi původně 

sjednanou cenou plynu a současnou dosažitelnou cenou na trhu, proto postup Pražské 



plynárenské a. s. splňuje požadavky ustanovení § 1765 o.z., 

- nabízená cena plynu z Pražské plynárenské a. s. je v současné době stále ekonomicky 

velmi zajímavá a podstatně výhodnější, než současná tržní cena plynu 

- v současné době nelze jít do rizika, kdy by městys mohl zůstat bez velkého a 

stabilního dodavatele plynu, kterým Pražská plynárenská a.s. je      

 

rozhodla: 

- o uložení volných finančních prostředků na dobu 6 měsíců formou termínovaného 

vkladu u spol. J&T BANKA, a.s. (IČO 47115378) – 5 mil.,- Kč a u spol. Komerční 

banka, a.s. (IČO 45317054) – 10 mil.,- Kč při úrokové sazbě 4.35% p. a., resp. 3.50% 

p. a. 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 6. 6. 2022 v 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


