
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 16. 2. 2023 

 
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. 9/2023 

- zprávu o výsledku inventarizace za rok 2022 

 

schvaluje:  
- program dnešního zasedání ZM  

- ověřovatele zápisu: p. Marek Koráb, p. Stanislav Omasta 

- střednědobý výhled rozpočtu městyse Boleradice na r. 2024-2025  

- rozpočet městyse Boleradice na rok 2023, a to jako schodkový s částkami: příjmy 20.033.200,- Kč; 

výdaje 25.807.500,- Kč; financování 5.774.300,- Kč; změna proti vyvěšenému návrhu rozpočtu – 

navýšeny daňové příjmy bez § o 606.200,- Kč a navýšeny výdaje § 3631 o 606.200,- Kč, závazné 

ukazatele paragrafy 

- neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Boleradice na r. 2023 ve výši 

1.779.000,- Kč 

- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Boleradice dle přílohy č. 1, která je součástí zápisu 

- přidělení dotací na r. 2023 spolkům a organizacím dle přílohy č. 2, která je součástí zápisu 

- vyřazení nepotřebného majetku městyse Boleradice dle přílohy č. 3, která je součástí zápisu 

- vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Boleradice dle přílohy č. 4, která je součástí zápisu 

- prodej pozemku p.č. 4045/163 o výměře 53 m2, dle GP č. 977-203/2022, za cenu 150 Kč/m2 v k.ú. 

Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, 69112 Boleradice 401, do 

spolupodílového vlastnictví, ID ½ panu Martinu Stehlíkovi, …  a ID ½ paní Veronice Šillerové, … 

- prodej pozemku p.č.st. 35/2 o výměře 8 m2, dle GP č. 945-124/2021, za cenu 150 Kč/m2 v k.ú. 

Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, 69112 Boleradice 401, panu 

Antonínu Vejvančickému, … 
 

volí: 
- komisi návrhovou ve složení: p. Jan Koráb, Mgr. Leo Čermák, Mgr. Olga Reiterová 

 

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

organizacemi dle přílohy č. 2, která je součástí zápisu  

- starostu – k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 4045/163 s panem Martinem Stehlíkem, 

… a paní Veronikou Šillerovou, … 

- místostarostu – k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.st. 35/2 s panem Antonínem 

Vejvančickým, … 

 

doporučuje: 
- starostovi – svolat neformální schůzku členů zastupitelstva městyse ve věci dalšího postupu 

navrhovaných stavebních úprav ZŠ a MŠ     T: do 31.3.2023 
 

stanoví: 
- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse na 11.5.2023 v 19:00 hod. 

 
 

 

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


