
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 20.9.2018   
 
 

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. 4/2018 

 

schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM  

- ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Zajíc, Jiří Jambor 

- smlouvu o převodu nemovité věci – ideální poloviny pozemku p.č. 4045/77 v k.ú. Boleradice o výměře 79 

m2 za cenu 7.863,- Kč, po zemřelém Jaroslavu Petlákovi, mezi pověřenou JUDr. Klárou Hejtmánkovou, se 

sídlem notářské kanceláře na adrese 602 00 Brno, Lidická 1023/63c a Městysem Boleradice, IČO: 00283011, 

691 12 Boleradice 401 

- prodej pozemku p.č. 4045/97 o výměře 3 m2 a pozemku p.č. 4045/145 o výměře 23 m2 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 849-181/2018, za cenu 40 Kč/m2 do 

společného jmění manželů            

- prodej pozemku p.č. 293/110 o výměře 26 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 

Boleradice, dle GP č. 846-180/2018, za cenu 40 Kč/m2 do společného jmění manželů            

- prodej pozemku p.č. 3483/39 o výměře 166 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 

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

- odkup pozemku p.č. 3723/3 o výměře 1602 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 691 za cenu 219 Kč/m2 

od paní  

- odkup pozemku p.č. 3723/2 o výměře 1635 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 748 za cenu 219 Kč/m2 

od paní  

- smlouvu o budoucí smlouvě kupní na pozemek pro výstavbu rodinného domu s paní , která je přílohou 

zápisu 

 

neschvaluje: 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 3482/1 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 

 

volí: 

- komisi návrhovou ve složení: Ing. Jiří Janda, Ing. Radim Vintrlík, Eva Káňová 

 

pověřuje:  

- starostu k podpisu kupní smlouvy o převodu nemovité věci – ideální poloviny pozemku p.č. 4045/77, po 

zemřelém Jaroslavu Petlákovi, s pověřenou JUDr. Klárou Hejtmánkovou, se sídlem notářské kanceláře na 

adrese 602 00 Brno, Lidická 1023/63c 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č 4045/97 o výměře 3 m2 a pozemku p.č. 4045/145 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 293/110 o výměře 26 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 

10001 vlastník Městys Boleradice, s manžely  

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 3483/39 o výměře 166 m2 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice s panem  

- starostu k podpisu kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č 3723/3 o výměře 1602 m2 v k.ú. Boleradice 

s paní  

- starostu k podpisu kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č  3723/2 o výměře 1635 m2 v k.ú. Boleradice 

s paní  

- starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek pro výstavbu rodinného domu s paní  

 

 

 

 



revokuje:  

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

ZM schvaluje - 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  

ZM pověřuje - 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 panem  

 

 

 

 

 

 

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

     Ing. Libor Hřib             Bohuslav Barek 

                 místostarosta                   starosta              


