
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 5.5.2022 

 
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. 1 a č. 2/2022 

 

schvaluje:  
- program dnešního zasedání ZM  

- ověřovatele zápisu: p. Bohuslav Barek, p. Milan Víteček 

- závěrečný účet městyse Boleradice za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

městyse za rok 2021 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad 

- účetní závěrku městyse Boleradice za rok 2021 s výsledkem hospodaření 6.678.557,09 Kč 

- smlouvu o budoucí smlouvě kupní s paní Marií Kostkovou, RČ: 706010/4051, bytem Komenského 

1116, 676 02 Moravské Budějovice, která je součástí Kupní smlouvy o prodeji pozemků p.č. 3753/3 o 

výměře 1408 m2 a p.č. 3753/4 o výměře 128 m2, zapsaných na LV 9 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 3484/4 o výměře cca 110 m2 a části pozemku p.č. 3483/1 o 

výměře cca 45 m2 m2 v k.ú. Boleradice zapsaných na LV 10001 dle přílohy zápisu 

 

neschvaluje: 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 4045/131 o výměře 75 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 

10001 dle přílohy zápisu 

 

pověřuje:  

- starostu – k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní s paní Marií Kostkovou, RČ: 706010/4051, 

bytem Komenského 1116, 676 02 Moravské Budějovice 

 

volí: 
- komisi návrhovou ve složení: Ing. František Koráb, Ing. Libor Hřib, Mgr. Leo Čermák 

 

ukládá: 

- radě městyse – zhodnotit volné finanční prostředky ve výši 15 mil. Kč na dobu 6 měsíců, nejméně u 

dvou peněžních ústavů, za co možná nejvýhodnějších podmínek výnosů  T: 31.5.2022 

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej částí pozemků p.č. 3484/4 a p.č. 3483/1 v k.ú. Boleradice dle 

mapky, která je přílohou zápisu 

 

stanoví: 
- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse na 9.6.2022 ve 20:00 hod. 

 

 

 
 

 

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


