
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 24. 2. 2022 

 
 

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. 9/2021 
- zprávu o výsledku inventarizace za rok 2021 

 

schvaluje:  
- program dnešního zasedání ZM 

- ověřovatele zápisu: Ing. František Koráb, Oldřich Pelikán 

- střednědobý výhled rozpočtu městyse Boleradice na r. 2023- 2024 

- rozpočet městyse Boleradice na rok 2022, a to jako schodkový s částkami: příjmy 16.249.300,- Kč; 

výdaje 16.049.300,- Kč; financování 200.000,- Kč 

- neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Boleradice na r. 2022 ve výši 

1.500.000,-Kč. 

- přidělení dotací na r. 2022 spolkům a organizacím dle přílohy č. 1, která je součástí zápisu 

- vyřazení nepotřebného majetku městyse Boleradice dle přílohy č. 2, která je součástí zápisu 

- vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Boleradice dle přílohy č. 3, která je součástí zápisu 

- prodej pozemku p.č. 1581/4 o výměře 25 m2, dle GP č. 948-96/2021, za cenu 150 Kč/m2 v k.ú. 

Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, 691 12 Boleradice 401, společnosti 

EG.D, a.s., IČO: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Černá Pole 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 4045/131 dle přílohy č. 4, která je součástí zápisu 

- smlouvu o společném postupu a realizaci stavby mezi Městysem Boleradice a … 

 

neschvaluje: 

- žádost o připojení městysu Boleradice ke spolku Euroregion Pomoraví 

- záměr na směnu části obecního pozemku p. č. 2283/1 v k.ú. Boleradice dle přílohy zápisu č. 4. 

 

pověřuje:  

- starostu – k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Boleradice se spolky a 

organizacemi dle přílohy č. 1, která je součástí zápisu 

- starostu – k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1581/4 se společností EG.D, a.s., IČO: 

28085400, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Černá Pole 

- starostu – k podpisu smlouvu o společném postupu a realizaci stavby mezi Městysem Boleradice a … 

 

ukládá: 

- starostovi uvést do souladu smlouvu směnou mezi Městysem Boleradice a … a to v části týkající se 

termínu realizace výstavby zdi (upravit ve směnné smlouvě čl. 5 ods. 3). Uvést do souladu s 

ustanoveními smlouvy o společném postupu a realizaci stavby a to před podpisem smlouvy. 

 

volí: 
- komisi návrhovou ve složení: Jan Koráb, Stanislav Omasta, Martin Stehlík. 

 
 

stanoví: 
- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse na 5. 5. 2022 v 20:00 hod. 

 

 

 

 



 

 

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


