
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 26.7.2018   
 
 

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. 2 a 3/2018 

 

 

schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM  

- ověřovatele zápisu: Milan Novotný a Mgr. Olga Reiterová 

- změnu účelu dotace pro Orel jednota Boleradice, IČO: 71182802, sídlo 691 12 Boleradice 113 dle žádosti, 

která je součástí zápisu 

- dohodu o ukončení smlouvy a o narovnání mezi Městysem Boleradice, IČO: 00283011, 691 12 Boleradice 

401, panu… 

- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi Městysem Boleradice, IČO: 00283011, 691 12 Boleradice 

401, paní… 

- neinvestiční finanční dotaci Římskokatolické farnosti Boleradice, IČO: 65269225, sídlo 691 12 Boleradice 

76 na opravu varhan ve výši 50.000 Kč 

- záměr na směnu části pozemku p.č. 4206/2 a části pozemku p.č. 4045/56 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 

10001 vlastník Městys Boleradice dle přílohy zápisu 

- prodej pozemku p.č. 4046/67 o výměře 111 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 

Boleradice, dle GP č. 829-5/2018, za cenu 40 Kč/m2, panu… 

prodej pozemku p.č. 4046/68 o výměře 91 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 

Boleradice, dle GP č. 829-5/2018, za cenu 40 Kč/m2, paní…  

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

- prodej pozemku p.č.st. 658 o výměře 23 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 

Boleradice, dle GP č. 830-164/2017, za cenu 50 Kč/m2, panu… 

- prodej pozemku p.č. 335/72 o výměře 60 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, panu…  

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, panu… 

 

volí: 

- komisi návrhovou ve složení: Stanislav Omasta, Jan Koráb, Ing. Libor Hřib 

 

pověřuje:  

- starostu k podpisu dohody o ukončení smlouvy a o narovnání mezi Městysem Boleradice, IČO: 00283011, 

691 12 Boleradice 401, panem… 

starostu k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi Městysem Boleradice, IČO: 00283011, 

691 12 Boleradice 401 a paní… 

- starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Boleradice s Římskokatolickou farností 

Boleradice, IČO: 65269225, sídlo 691 12 Boleradice 76 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 4046/67 o výměře 111 m2 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, s manžely… 

starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 4046/67 o výměře 91 m2 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, s paní… 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.st. 658 o výměře 23 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném 

na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, s manžely…  

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 335/72 o výměře 60 m2 v k.ú. Boleradice 

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



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 panem…  

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 panem… 

 

ukládá:  

- starostovi – vyvěsit záměr na směnu části pozemku p.č. 4206/2 a části pozemku p.č. 4045/56 v k.ú. 

Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice 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  

 

revokuje: 
- usnesení z 19. zasedání ZM ze dne 26.4.2018 ve znění:  

ZM schvaluje - 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, panu…  

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, panu… 

ZM pověřuje 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 panem…  

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 panem…  

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 panem… 

 

stanoví: 
- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse na 20.9.2018 ve 20,00 hod.  

 

 

 

 

 

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

     Ing. Libor Hřib             Bohuslav Barek 

                 místostarosta                   starosta              


