
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 26.4.2018   
 
 

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  

- rozpočtové opatření č. 1/2018 

 

schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM  

- ověřovatele zápisu: Ing. František Koráb a Ing. Radim Vintrlík 

- závěrečný účet městyse Boleradice za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse 

za rok 2017 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou, ke které bylo přijato „Opatření 

k nápravě chyb a nedostatků“ 

- účetní závěrku městyse Boleradice za rok 2017 s výsledkem hospodaření 2.081.803,87 Kč 

- vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Boleradice dle přílohy, která je součástí zápisu 

- prodej pozemku p.č. 4046/25 o výměře 267 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 

Boleradice, za cenu 40 Kč/m2 panu … 

- prodej pozemku p.č. 3483/29 o výměře 160 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 

Boleradice, dle GP č. 828-199/2017, za cenu 40 Kč/m2 panu … 

- prodej pozemku p.č. 335/72 o výměře 59 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 

Boleradice, dle GP č. 831-6/2018, za cenu 40 Kč/m2 panu …,            

prodej pozemku p.č. 335/73 o výměře 27 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 

Boleradice, dle GP č. 831-6/2018, za cenu 40 Kč/m2 do společného jmění manželů …,  

prodej pozemku p.č. 335/75 o výměře 17 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 

Boleradice, dle GP č. 831-6/2018, za cenu 40 Kč/m2 do společného jmění manželů … 

- směnu částí pozemku 4045/131 díl a) o výměře 2 m2 a díl d) o výměře 17 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na 

LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 823-80/2017 za část pozemku p.č.st. 115 díl b) o výměře 15 

m2 a část pozemku p.č. 81/2 díl c) o výměře 4 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 1309 vlastník …  

- záměr na prodej pozemku p.č. 4045/97 o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 4045/98 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 4045/36 díl a) o výměře 19 m2 a prodej části pozemku p.č. 4045/131 díl 

b) o výměře 4 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu  

- smlouvu o zřízení pověřence (DPO – data protection officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Hustopečsko, 

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 00283193 

- dodatek č. 1 stanov Svazku obcí Mikroregion Hustopečsko se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 00283193 

 

volí: 

- návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Janda, Jaroslav Procházka, Eva Káňová 

 

 

 

 

 

 

 

pověřuje:  

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 4046/25 o výměře 267 m2 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, s … 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 3483/29 o výměře 160 m2 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 828-199/2017, s … 



- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 335/72 o výměře 59 m2 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 831-6/2018 s …, 

starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 335/73 o výměře 27 m2 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 831-6/2018, s …,  

místostarostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 335/75 o výměře 17 m2 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 831-6/2018, s … 

- starostu k podpisu směnné smlouvy, dle GP č. 823-80/2017, s … 

- starostu k podpisu smlouvy o zřízení pověřence (DPO – data protection officer) pro ochranu osobních údajů 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion 

Hustopečsko, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 00283193 

 

ukládá:  

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej pozemku p.č. 4045/97 a části pozemku p.č. 4045/98 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu  

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej částí pozemků p.č. 4045/36 a p.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice zapsaném 

na LV 10001 dle přílohy zápisu  

 

stanoví: 
- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse na 26.7.2018 ve 20,00 hod.  

 

 

 

 

 

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

     Ing. Libor Hřib             Bohuslav Barek 

                 místostarosta                   starosta              


