
Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 9.11.2017   

 
Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání 

 

bere na vědomí:  

- zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva městyse 

- zprávu o činnosti rady  

- zprávu Výboru finančního  

- zprávu Výboru kontrolního  

- rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8/2017, která provedla RM  

 

volí: 

- komisi návrhovou ve složení: Jan Koráb, Jiří Machač, Mgr. Olga Reiterová 

 

schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM 

- ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Janda a Ing. Jiří Zajíc 

- smlouvu o úvěru pro Městys Boleradice ve výši 2,5 mil. Kč od Komerční banky, a.s., IČ: 45317054  

- prodej pozemku p.č. 3483/38 o výměře 252 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník 

Městys Boleradice, dle GP č. 799-46/2017, za cenu 40 Kč/m2 …. 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy 

zápisu  

- záměr na prodej části pozemku p.č. 4046/3 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 293/11 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu  

- prodej pozemku p.č.st. 654 o výměře 9 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 

Boleradice, dle GP č. 798-60/2017, za cenu 20 Kč/m2 … 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 335/2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 

- podání žádosti o dobrovolnou registraci městyse Boleradice k DPH u místně příslušného finančního 

úřadu s účinností od 1.1.2018  

 

pověřuje: 

- starostu k podpisu smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 3483/38 o výměře 252 m2 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001, dle GP č. 799-46/2017 … 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.st. 654 o výměře 9 m2 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001, dle GP č. 798-60/2017 … 

- RM jednáním o odkoupení části pozemku p.č. 293/17 v k.ú. Boleradice s SK Boleradice 1935 

 

ukládá: 
- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 4046/3 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 

10001 dle přílohy zápisu 

- starostovi – zajistit vyhotovení GP pro oddělení částí pozemku p.č. 4046/3 v k.ú. Boleradice zapsaném 

na LV 10001 dle přílohy zápisu 

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 

10001 dle přílohy zápisu  

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 293/11 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 

10001 dle přílohy zápisu  

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 335/2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001  

dle přílohy zápisu 

- starostovi – podat návrh na dobrovolnou registraci městyse Boleradice k DPH s účinností od 1.1.2018  

- radě městyse – pověřit finanční výbor k provedení kontroly hospodaření společnosti Služby Boleradice 

s.r.o. 

 

 

 

 



stanoví: 
- pravidla rozpočtového provizoria na dobu od 1. 1. 2018 do schválení rozpočtu městyse na rok 2018 s 

tím, že budou hrazeny pouze nutné výdaje na provoz úřadu městyse a obce, provoz příspěvkové 

organizace, budou plynule financovány zahájené investiční akce, závazky vyplývající z uzavřených 

smluv a hrazeny výdaje na případné řešení havarijních a krizových situací.  

- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse na 1.2.2018 v 19:00 hod. 

 

 

 

 

 

……………………………………                                                      ……………………………….. 

            Ing. Libor Hřib                                         Bohuslav Barek 

   místostarosta                                             starosta 


