
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 1.2.2018   
 

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 kontrolního 

- zprávu Výboru finančního  

- zprávu o výsledku inventarizace za rok 2017 

 

schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM  

- ověřovatele zápisu: Jan Koráb, Stanislav Omasta  

- rozpočtová opatření č. 9 a 10/2017, která provedla RM  

- rozpočet městyse Boleradice na rok 2018 a to jako vyrovnaný s částkami: příjmy 14.261.400,-; financování 

2.988.800,-; výdaje 17.250.200,- Kč 

- neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Boleradice na r. 2018 ve výši Kč 1.300.000,- 

- přidělení dotací na r. 2018 spolkům a organizacím dle přílohy, která je součástí zápisu 

- střednědobý výhled rozpočtu městyse Boleradice na r. 2019-2022 

- vyřazení nepotřebného majetku dle přílohy, která je součástí zápisu 

- program rozvoje městyse Boleradice na období 2018-2023 

- dokument "Místní akční plán vzdělávání do roku 2023 pro ORP Hustopeče", zpracovaný v rámci projektu 

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hustopeče, registrační číslo projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002999 

- prodej pozemku p.č. 4045/142 o výměře  12 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 

Boleradice, dle GP č. 797-16/2017, za cenu 40 Kč/m2 … 

- prodej pozemků p.č.st.657 o výměře 12 m2 za cenu 50 Kč/m2  a parc.č. 293/109 o výměře 113 m2 za cenu 

40 Kč/m2 vše v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 800-34/2017, 

… 

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

- záměr na prodej pozemku p.č. 4046/25 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu  

- záměr na prodej části pozemku p.č. 3483/1 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu  

 

volí: 

- návrhovou komisi ve složení: Jiří Machač, Radim Vintrlík, Jiří Zajíc  

 

pověřuje:  

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 4045/142 o výměře 12 m2 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001, dle GP č. 797-16/2017 … 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků p.č.st. 657 o výměře 12m2 a  parc.č. 293/109 o výměře 

113 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001, dle GP č. 800-34/2017, … 

 

ukládá:  

- starostovi – vyvěsit záměr na směnu části pozemku p.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 

dle přílohy zápisu  

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej pozemku p.č. 4046/25 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle 

přílohy zápisu  

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 3483/1 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle 

přílohy zápisu  

 

stanoví: 
- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse na 26.4.2018 ve 20,00 hod.  

 

 

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

     Ing. Libor Hřib             Bohuslav Barek 

                 místostarosta                   starosta              


