
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 15.12. 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 finančního 
- zprávu výboru kontrolního 
- rozpočtové opatření č. 6/2022, č. 7/2022 a č. 8/2022 

 

schvaluje:  
- program dnešního zasedání ZM  

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

- pravidla rozpočtového provizoria na dobu od 1.1.2023 do schválení rozpočtu městyse na rok 2023 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 

- v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, měsíční odměny za výkon funkce ve výši: 

Členové Rady městyse 

- místostarosta   neuvolněný  8.000,- Kč 

- člen Rady městyse  neuvolněný  2.000,- Kč 

- člen Zastupitelstva městyse neuvolněný     500,- Kč   

Předsedové výborů 

- předseda FV   neuvolněný   1.000,- Kč 

- předseda KV   neuvolněný   1.000,- Kč 

- člen FV   neuvolněný      500,- Kč 

- člen KV   neuvolněný      500,- Kč 

Předsedové komisí 

- jmenovitě bude upřesněno po zřízení komise či komisí   500,- Kč  

Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2023. 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva městyse bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude 

odměna poskytována ode dne zvolení, popř. jmenování do příslušné funkce. V případě souběhu 

výkonu více funkcí nebudou neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytovány odměny v 

souhrnné výši - nebude použita kumulace odměn (ustanovení §74 odst.3 zákona o obcích), bude 

poskytována jen odměna za 1 funkci a to tu, za kterou zastupitelstvo stanovilo odměnu nejvyšší 

- poskytnutí příspěvku z rozpočtu městyse Boleradice na stravování zaměstnanců a dlouhodobě 

uvolněných členů zastupitelstva ve výši 55% za každou jednotlivě poskytnutou stravenku, stravenky 

budou poskytovány ve výši 130 Kč, od 1.1.2023 

- odkoupení části pozemku p.č. 3760/23 o výměře 106 m2 v k.ú. Boleradice, zapsaném na LV 1120, od 

paní Dagmar Šmídové,……., za cenu 250 Kč/m2 

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

- záměr na prodej částí pozemku p.č. 293/7 v k.ú. Boleradice dle přílohy zápisu 

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

- prodej pozemků p.č. 3483/45 o výměře 40 m2, p.č. 3484/16 o výměře 47 m2 a p.č. 3484/17 o výměře 

25 m2 v k.ú. Boleradice, dle GP č. 980-213/2022 zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, 

691 12 Boleradice 401, za cenu 150 Kč/m2, paní Anně Langové, ….. 

- prodej pozemků p.č. 3483/46 o výměře 61 m2 a p.č. 3484/18 o výměře 12 m2 v k.ú. Boleradice, dle 

GP č. 980-213/2022 zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, 691 12 Boleradice 401, za 

cenu 150 Kč/m2, panu Dušanu Langovi, ……. 

- korekci historického znaku městyse (tj. věže bez kvádrování a se štítkem v souladu s barvami pruhů 

vlajky dle popisu z roku 1997) a žádá o jeho udělení. Zároveň prosí o nahrazení stávající (nepřesné) 

ilustrace zmíněné vlajky v Registru komunálních symbolů aktuální kresbou (tj. v souladu s popisem 



čili bez kvádrování věže). Obojí (korigovaný znak i správná kresba vlajky) je součástí žádosti podané 

starostou městyse, na základě doporučení v bodu 1) dopisu Podvýboru pro heraldiku a vexilologii ze 

dne 4. října 2022 (č. j. 0043/9VO/22/PpHaV) 

 

volí: 
- komisi návrhovou ve složení: p. Bohuslav Barek, Ing. Jiří Víteček, p. Tomáš Koráb 

 

pověřuje:  

- starostu – k podpisu kupní smlouvy s paní Dagmar Šmídovou, ….. 

- starostu – k podpisu kupní smlouvy s paní Annou Langovou, ….. 

- starostu – k podpisu kupní smlouvy s panem Dušanem Langem, …….. 

 

ukládá: 

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

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 293/7 v k.ú. Boleradice 

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

 

revokuje: 

- usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice konaného dne 8.9.2022 ve znění – ZM 

schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 3760/23 o výměře 105 m2 v k.ú. Boleradice, zapsaném na LV 

1120, od paní Dagmar Šmídové, ….., za cenu 250 Kč/m2 

 

stanoví: 

- termín příštího zasedání ZM na 16.2.2023 v 19,00 hod.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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


