
Usnesení ze 92. schůze Rady městyse 

konané dne 2. 5. 2022 
 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 2. 5. 2022     

 

bere na vědomí: 

- žádost p. Jiřího Švece, p. Jaroslava Svědíka, p. Lenky Duškové, p. Ilony Pelikánové, p. 

Renaty Langerové a p. Brigity Blowersové, o pronájem části pozemku p. č. 4045/7, p 

.č. 4045/33 a p. č. st. 334 v k. ú. Boleradice v majetku městyse Boleradice (č. j. 

404/2022) 

- informace - příprava výstavby trafostanic pro potřebu budoucí ČOV a ČS 

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

Boleradice 

 

schvaluje: 

- výpověď části výměry pozemku p. č. 1581 o velikosti 260 m2 ze smlouvy o nájmu 

pozemku ze dne 31.8.2018, se společností Polyplast, s.r.o., IČO: 47909854, se sídlem 

69112 Boleradice 444, a to dohodou k 31.5.2022 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 31. 8. 2022 se společností Polyplast, 

s.r.o., IČO: 47909854, se sídlem 69112 Boleradice 444, na sníženou výměru 100 m2 

od 1. 6. 2022 dle přílohy smlouvy (č. j. 403/2022) 

- s účetní závěrku příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Boleradice 

za rok 2021 s výsledkem hospodaření 26.767,82 Kč 

- příděl výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Boleradice za rok 2021 ve výši 26.767,82 Kč do 

fondu rezervního 

 

ukládá: 

- U15/2022: starostovi městyse svolat společné jednání členů rady městyse s žadateli na 

dotčených pozemcích (č. j. 404/2022) 

T: 16. 5. 2022 v 17:00 

 

uděluje: 

- plnou moc spol. Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav – IČO 

04223721 zastupováním ve věci projednání a vydání společného povolení na akci 

„Boleradice - lokalita Vorličky, IS pro výstavbu RD, I. etapa, SO 04 – komunikace vč. 

zajištění veškerých nezbytných a požadovaných podkladů 

 

souhlasí: 

- s rozdělením pozemku p. č. 3478/1 (lesní pozemek) a vyčlenění stávající komunikace 

jakožto nového pozemku p. č. 3478/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 

 

stanoví: 

- termín příští schůze RM na 16. 5. 2022 v 17:00 hod. 

 

 

 

 

……………………………………    ..………………………………… 

Antonín Vejvančický            Tomáš Koráb 

         starosta                        místostarosta 


