
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 8. 9. 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. 4 a 5/2022 

 

schvaluje:  
- program dnešního zasedání ZM  

- ověřovatele zápisu: Mgr. Petr Koráb, Mgr. Olga Reiterová 

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

- záměr na prodej části pozemků p.č. 3484/4 a p.č. 3483/1 v k.ú. Boleradice 

- prodej pozemku p.č. 3483/40 o výměře 87 m2 a p.č. 4045/160 o výměře 21 m2 v k.ú. Boleradice, dle 

GP č. 966-83/2022, zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, 691 12 Boleradice 401, za 

cenu 150 Kč /m2 panu Emilu Ludikovskému, …. 

- prodej pozemku p.č. 3483/41 o výměře 87 m2 v k.ú. Boleradice, dle GP č. 966-83/2022, zapsaném na 

LV 10001 vlastník Městys Boleradice, 691 12 Boleradice 401, za cenu 150 Kč /m2 paní Martině 

Kotrčové, …… 

- prodej pozemku p.č. 3483/42 o výměře 152 m2 v k.ú. Boleradice, dle GP č. 966-83/2022, zapsaném na 

LV 10001 vlastník Městys Boleradice, 691 12 Boleradice 401, za cenu 150 Kč /m2 panu Michalu 

Šimberovi, …. 

- prodej pozemku p.č. 3483/43 o výměře 185 m2 v k.ú. Boleradice, dle GP č. 966-83/2022, zapsaném na 

LV 10001 vlastník Městys Boleradice, 691 12 Boleradice 401, za cenu 150 Kč /m2 panu Zdeňku 

Korábovi, …… 

- odkoupení pozemku p.č. 4045/161 o výměře 1 m2 a p.č. 4313/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Boleradice, dle 

GP č. 966-83/2022, zapsaném na LV 1424, od pana Emila Ludikovského, …. za cenu 150 Kč /m2 

- odkoupení pozemku p.č. 4313/2 o výměře 23 m2 v k.ú. Boleradice, dle GP č. 966-83/2022, zapsaném 

na LV 97, od paní Martiny Kotrčové, ….. za cenu 150 Kč /m2 

- odkoupení pozemku p.č. 4313/3 o výměře 14 m2 v k.ú. Boleradice, dle GP č. 966-83/2022, zapsaném 

na LV 1509, od pana Michala Šimbery, …… za cenu 150 Kč /m2 

- 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 

- odkoupení pozemku p.č.st. 369 o výměře 30 m2 v k.ú. Boleradice, zapsaném na LV 14, od pana 

Vladimíra Horáka, …….. za cenu 150 Kč/m2 

 

neschvaluje: 

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

 

volí: 
- komisi návrhovou ve složení: p. Jiří Machač, p. Oldřich Pelikán a p. Milan Víteček 

 

pověřuje:  

- starostu – k podpisu kupní smlouvy s panem Emilem Ludikovským, …….. 

- starostu – k podpisu kupní smlouvy s paní Martinou Kotrčovou, …….  

- starostu – k podpisu kupní smlouvy s panem Michalem Šimberou, …….. 

- starostu – k podpisu kupní smlouvy s panem Zdeňkem Korábem, ……..  

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

- starostu – k podpisu kupní smlouvy s panem Vladimírem Horákem, ……… 

 

 

 



ukládá: 

- RM - zpracovat novou studii přístavby MŠ a IT učebny včetně energetického řešení budovy a připravit 

předběžný rozpočet stavby    T: do prvního řádného zasedání nového ZM 

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

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

 

nestanoví: 
- termín příštího zasedání ZM 

 

 

 

 

 

 

 

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


