
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 12.9.2019   
 
 

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. 3/2019 

- informaci o hospodaření společnosti Služby Boleradice s.r.o. 

- informaci o probíhající žalobě u Rozhodčího soudu se společností energie Pro s.r.o. 

 

schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM 

- ověřovatele zápisu: p. Marek Koráb, p. Martin Stehlík 

- schvaluje variantu odkanalizování městyse Boleradice – oddílná splašková gravitační kanalizace 

- souhlasné prohlášení k duplicitnímu zápisu pozemku p.č. 4045/69 o výměře 50 m2 v k.ú. Boleradice, 

městysi Boleradice, zapsaného na listu vlastnictví č. 1593 pro k.ú. Boleradice, okres Břeclav na základě 

kupní smlouvy V11 6413/1999 ze dne 7.12.1999 
- záměr na prodej pozemků p.č.st. 402/6, p.č. 4226 a p.č. 3997/7 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 

dle přílohy zápisu 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 335/2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 

- záměr na směnu části pozemku s doplatkem p.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle 

přílohy zápisu 

 

neschvaluje: 

- záměr na prodej pozemku p.č. 293/7 a části pozemku p.č. 293/84 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 

dle přílohy zápisu 

 

volí: 

- komisi návrhovou ve složení: Mgr. Petr Koráb, Ing. Libor Hřib a p. Jiří Machač. 

 

pověřuje:  

- starostu – k podpisu souhlasného prohlášení k duplicitnímu zápisu pozemku p.č. 4045/69 o výměře 50 m2 

v k.ú. Boleradice, městysi Boleradice, zapsaného na listu vlastnictví č. 1593 pro k.ú. Boleradice, okres 

Břeclav na základě kupní smlouvy V11 6413/1999 ze dne 7.12.1999  
 

ukládá: 

- radě městyse zajistit zpracování a realizaci výběrových řízení na zajištění odborné firmy pro komplexní 

zajištění realizace akce odkanalizování a vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci akce 

„Odkanalizování městyse a výstavba ČOV“. 

- starostovi - vyvěsit záměr na prodej pozemků p.č.st. 402/6, p.č. 4226 a p.č. 3997/7 v k.ú. Boleradice 

zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 335/2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle 

přílohy zápisu 

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

na LV 10001 dle přílohy zápisu 

 

stanoví: 

- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse na 12. 12. 2019 v 19:00 hod. 

 

 

 

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

     Tomáš Koráb             Antonín Vejvančický 

                 místostarosta                       starosta              


