
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 13.12.2018   
 
 

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. 6/2018 a 7/2018 

 

schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM  

- ověřovatele zápisu: Jiří Machač, Mgr. Petr Koráb 

- pravidla rozpočtového provizoria na dobu od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu městyse na rok 2019 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 

- v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, měsíční odměny za výkon funkce ve výši: 

Členové Rady městyse 

- místostarosta   neuvolněný  6.800,- Kč 

- člen Rady městyse neuvolněný  1.100,- Kč 

Předsedové výborů 

- předseda FV  neuvolněný     500,- Kč 

- předseda KV  neuvolněný     500,- Kč 

Předsedové komisí 

- jmenovitě bude upřesněno po zřízení komise či komisí  500,- Kč  

Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2019. 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována 

ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 

poskytována ode dne zvolení, popř. jmenování do příslušné funkce. V případě souběhu výkonu více funkcí 

nebudou neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytovány odměny v souhrnné výši - nebude použita 

kumulace odměn (ustanovení §74 odst.3 zákona o obcích), bude poskytována jen odměna za 1 funkci a to 

tu, za kterou zastupitelstvo stanovilo odměnu nejvyšší 

- darovací smlouvu na ID ½ pozemku p.č. 4045/77 s paní Alenou Petlákovou, … 

- prodej pozemků p.č. 4045/146 o výměře 42 m2 a p.č. 4045/147 o výměře 4 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném 

na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 855-225/2018, za cenu 40 Kč/m2 paní Janě Zemanové, 

… 

- členství Městyse Boleradice ve Sdružení místních samospráv ČR 

 

volí: 

- komisi návrhovou ve složení: Bohuslav Barek, Milan Víteček, Tomáš Koráb 

 

pověřuje:  

- radu městyse a finanční výbor zpracováním postupu k řešení situace společnosti Služby Boleradice s.r.o., 

včetně termínů 

- starostu k podpisu darovací smlouvy na ID pozemku p.č. 4045/77 s paní Alenou Petlákovou, … 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 4045/146 o výměře 42 m2 a p.č. 4045/147 o 

výměře 4 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 855-

225/2018, za cenu 40 Kč/m2 s paní Janou Zemanovou, … 

 

 

 

 

 

 



ukládá: 

- radě městyse – svolat společné jednání zástupců společnosti Služby Boleradice s.r.o., finančního a 

kontrolního výboru a rady městyse ve smyslu doporučení kontrolního orgánu jak je uvedeno v článku „D“ 

odst. 2 Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Boleradice ze dne 18.9.2018   

T: 31.1.2019 

 

jmenuje: 

- určeného zastupitele pana Antonína Vejvančického pro pořizování územně plánovací dokumentace pro 

volební období 2018 - 2022 

 

stanoví: 

- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse na 21.2.2019 v 19.00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

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

     Tomáš Koráb             Antonín Vejvančický 

                 místostarosta                       starosta              


