
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 21.2.2019   
 
 

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. 8/2018 

- zprávu o výsledku inventarizace za rok 2018 

- zahájení prací radou městyse na realizaci akce „Odkanalizování městyse a výstavba ČOV“ v souladu 

s rozpočtem městyse na rok 2019 

- zahájení prací radou městyse na realizaci akce „Zpracování územní studie Z11 v lokalitě Vorličky Západ“ 

v souladu s rozpočtem městyse na rok 2019 

- zahájení prací na realizaci akce „Oprava hřbitovní zdi a kříže Boleradice“ v souladu s rozpočtem městyse 

na rok 2019  

 

 

schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM  

- ověřovatele zápisu: Mgr. Olga Reiterová, Mgr. Leo Čermák 

- střednědobý výhled rozpočtu městyse Boleradice na r. 2020-2022 

- rozpočet městyse Boleradice na rok 2019, a to jako přebytkový s částkami: příjmy 18.942.700,- Kč; výdaje 

15.642.700,- Kč; financování -3.300.000,- Kč 

- neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Boleradice na r. 2019 ve výši 1.300.000,- 

Kč 

- přidělení dotací na r. 2019 spolkům a organizacím dle přílohy, která je součástí zápisu 

- vyřazení nepotřebného majetku městyse Boleradice dle přílohy, která je součástí zápisu 

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

- dohodu o uznání závazku a splátkový kalendář společnosti Služby Boleradice s.r.o. 

- podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na realizaci akce „Odkanalizování městyse a výstavba 

ČOV“ 

- podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Oprava hřbitovní zdi a kříže Boleradice“ 

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

 

 

volí: 

- komisi návrhovou ve složení: p. Martin Stehlík, p. Marek Koráb, p. Oldřich Pelikán 

 

 

ukládá: 

- radě městyse – zajistit zpracování a realizaci výběrového řízení na vyhotovení projektové dokumentace na 

realizaci akce „Odkanalizování městyse a výstavba ČOV“ 

- radě městyse – zajistit zpracování a podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na akci 

„Odkanalizování městyse a výstavba ČOV“ 

- radě městyse – zajistit zpracování a realizaci výběrového řízení na vyhotovení územní studie na realizaci 

akce „Zpracování územní studie Z11 v lokalitě Vorličky Západ“ 

- radě městyse – zajistit realizaci výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava hřbitovní zdi a kříže 

Boleradice“ 

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

dle přílohy zápisu  

 

 

 

 



stanoví: 

- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse na 16. 5. 2019 ve 20:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Tomáš Koráb             Antonín Vejvančický 

                 místostarosta                       starosta              


