
Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 2.12.2021 

 
 

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. 5/2021, č. 6/2021, č. 7/2021 a č. 8/2021 

 
schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM, doplněný o bod Pravidla rozpočtového provizoria na dobu od 

1.1.2022 do schválení rozpočtu městyse na rok 2022  

- ověřovatele zápisu: p. Jiří Machač, p. Stanislav Omasta 

- Pravidla rozpočtového provizoria na dobu od 1.1.2022 do schválení rozpočtu městyse na rok 2022 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 

- Obecně závaznou vyhlášku městyse Boleradice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

- Obecně závaznou vyhlášku městyse Boleradice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

- finanční dar Obci Hrušky ve výši 50.000,- Kč na obnovu poškozené veřejné infrastruktury po ničivém 

tornádu  

- finanční dar Obci Moravská Nová Ves ve výši 50.000,- Kč na obnovu poškozené veřejné 

infrastruktury po ničivém tornádu  

- záměr na prodej části pozemku p.č. 1581 v k.ú. Boleradice o výměře 25 m2 dle GP č. 948-96/2021 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 3483/1 a p.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice dle přílohy zápisu 

- podání žádosti o dotaci poskytovanou v rámci Národního plánu obnovy vyhlášeného Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, výzva č. 1/2022 – „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ 

- podání žádosti o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpory obnovy a 

rozvoje venkova z podprogramu 117d8210H podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku na akci „Doplnění dětského hřiště v obci Boleradice“ 

 

neschvaluje: 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 3483/1 a p.č. 3458/2 v k.ú. Boleradice dle přílohy zápisu 

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

- záměr na prodej části pozemku p. č. 4046/2 v k.ú. Boleradice dle přílohy zápisu 

- záměr na prodej částí pozemku p.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice v uličce u Orlovny 

- směnu části pozemku p.č. 2283/1 v k.ú. Boleradice dle přílohy zápisu 

 

ukládá:  

- starostovi – uzavřít s obcí Hrušky veřejnoprávní smlouvu upravující poskytnutí daru na obnovu 

poškozené veřejné infrastruktury po ničivém tornádu    T: 31.3.2022 

- starostovi – uzavřít s obcí Moravská Nová Ves veřejnoprávní smlouvu upravující poskytnutí daru na 

obnovu poškozené veřejné infrastruktury po ničivém tornádu   T: 31.3.2022 

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 1581 v k.ú. Boleradice o výměře 25 m2 dle GP 

č. 948-96/2021 

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 3483/1 a p.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice dle 

přílohy zápisu 

 

volí: 
- komisi návrhovou ve složení: p. Marek Koráb, p. Bohuslav Barek, p. Mgr. Petr Koráb 

 



stanoví: 
- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse na 24. 2. 2021 v 19:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………              ……………………………….. 
     Tomáš Koráb             Antonín Vejvančický 
                 místostarosta                       starosta              


