
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 27.2.2020   
 
 

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. 5/2019 

- zprávu o výsledku inventarizace za rok 2019 

- informaci o společnosti Služby Boleradice s.r.o. (IČ: 04683951) 

 

 

schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM  

- ověřovatele zápisu: p. Tomáš Koráb, Ing. Libor Hřib 

- střednědobý výhled rozpočtu městyse Boleradice na r. 2021-2022 

- rozpočet městyse Boleradice na rok 2020, a to jako schodkový s částkami: příjmy 15.962.000,- Kč; výdaje 

16.375.700,- Kč; financování 413.700,- Kč 

- neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Boleradice na r. 2020 ve výši 1.410.000,- 

Kč 

- přidělení dotací na r. 2020 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 

- odkoupení pozemku p.č. 4045/57 o výměře 25 m2 za cenu 150 Kč/m2 a pozemku p.č. 99/1 o výměře 57 

m2 za cenu 40 Kč/m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 395 od p. … 

- odkoupení pozemku p.č. 4045/73 o výměře 81 m2 za cenu 150 Kč/m2 a pozemku p.č. 2415/5 o výměře 

453 m2, dle GP 893-19/2020, za cenu 150 Kč/m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 55 od p. … 

- odkoupení pozemku p.č. 4045/78 o výměře 79 m2 za cenu 150 Kč/m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 

167 od p. … 

- odkoupení pozemku p.č. 4045/81 o výměře 76 m2 za cenu 150 Kč/m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 

1310 od p. … 

- odkoupení pozemku p.č. 4045/85 o výměře 81 m2 za cenu 150 Kč/m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 

525 ID ½ od p. …  a ID ½ od p. …  

- darovací smlouvu na pozemek p.č. 4045/80 o výměře 71 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 472 ID ½ 

od p. … a ID ½ od p. … 

- prodej pozemku p.č. 335/76 o výměře 17 m2, dle GP č. 894-12/2020, za cenu 40 Kč/m2, v k.ú. Boleradice 

zapsaný na LV 10001 p. … 

 

nerozhodlo: 

- o žádosti společnosti Služby Boleradice s.r.o. (IČ: 04683951) o snížení části závazku a změnu splátkového 

kalendáře 

 

doporučuje: 

- RM, aby se zabývala současným zněním a případnou aktualizací podmínek pro poskytování dotací 

z rozpočtu obce pro příští období   

- RM, aby se zabývala uspořádáním sjezdu rodáků v roce 2021. 

 

volí: 

- komisi návrhovou ve složení: Mgr. Leo Čermák, p. Marek Koráb a p. Bohuslav Barek.  

 

pověřuje:  

- starostu – k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků p.č.4045/57 o výměře 25 m2 za cenu 150 Kč/m2 a 

p.č. 99/1 o výměře 57 m2 za cenu 40 Kč/m2, v k.ú. Boleradice zapsaných na LV 395 s p. …  



- starostu – k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků p.č.4045/73 o výměře 81 m2 za cenu 150 Kč/m2 a 

p.č. 2415/5 o výměře 453 m2 za cenu 150 Kč/m2, v k.ú. Boleradice zapsaných na LV 55 s p. … 

- starostu – k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.4045/78 o výměře 79 m2 za cenu 150 Kč/m2, v 

k.ú. Boleradice zapsaný na LV 167 s p. … 

- starostu – k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.4045/81 o výměře 76 m2 za cenu 150 Kč/m2, v 

k.ú. Boleradice zapsaný na LV 1310 s p. … 

- starostu – k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.4045/85 o výměře 81 m2 za cenu 150 Kč/m2, 

v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 525 s p. … 

- starostu – k podpisu darovací smlouvy na pozemek p.č.4045/80 o výměře 71 m2, v k.ú. Boleradice 

zapsaných na LV 472 s p. … 

- starostu – k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.335/76 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 

10001 s p. … 

 

stanoví: 

- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse na 14. 5. 2020 ve 20:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Tomáš Koráb             Antonín Vejvančický 

                 místostarosta                       starosta              


