
[Isnesení z 7 5. zasedání Zastu-itelstva městvse Boleradice
konaného dne 20.7.2009

Zastupitelstvo městyse Boleradice, kÍeré se sešlo na svém zasedáni

bere na vědomí:
- zprávl o plnění rikolri z minu1ého zasedání
- zprávu Vj'boru kontrolního a sdělení kontro1ovaného subjektu k této zprávě
- zprálu Vj'boru finančního
- zprál,u o čirurosti Rady městyse
- zprávu o provedení inventarizace majetku
. informaci ke Smlouvě o poskynutí dotace z RoP NUTS2 JV na akci ,,Rozhlédněte se _

vy'blídková věž Nedánoť. číslo projektu CZ.1.1 1 /2,|,00/02.00534
- informaci o zajišťovrírrí rivěru na stavbu rozhledny
- informaci o ziíměru na uspoŤiádání sjezdu rodákú v roce 2010

voli:
- komisi nálrhovou ve složení: Libor Stehlík, Ing' JiŤí Janda' hg. Libor HŤib

schvaluie:
- program zasedríní
- ověŤovatele zápisu: Mgr' Petr Koráb' Jaroslav Prochiázka
- rozpočtové opatÍeni č,9
- změny zvďejněného návrhu rozpoětu viz. zápis z tohoto zasďLéni
. rozpočet městyse na rok 2009 včetrrě provedenj'ch zrněn a to jako vyrovnan1f' pŤíjmy ve v!ši

8.117.500'- Kč' financovrání 2.200.000,- Kč a vj'daje 10.317.500'- Kč
- rozpočtof vj.hlď naroky2010 _ 2015
- v!'ši poplatku za svoz a likvidaci komuniilního odpadu v roce 2009 a to 440,- Kě p|ná sazba,

290'- Kč sazba se slevou
- Ing. Moniku Sedláěkovoujako zástupce zÍizovatele v Radě školy na volební období 2009 _

2012
- Pravidla pro těžbu dieva v obecních lesích se zapracovan:Ími změnami
- odprodej ěásti pozernku p .č. 33512 par:ru JiŤímu Stehlíkovi, Boleradice 294, za cerru obvyklou.

PŤesná vjměra prodávané části pozemku bude určena geometrickjm plánem' kterj objedná a
uhradí žadatel'

- pronájern penzionu paní Lucii Korábové od I.2.2009 za stávajících podmínek

ukládá:
- starostovi dodat na Regionrílní radu regionri soudržnosti v termínu potiebné doklady nutné

k uzavŤení Smlou.vy o posk}tnutí dotace na akci 
''Rozhlédněte 

se - vyhlídková věž Nediírrov..
číslo projektu CZ.I.| I 12.|.00 l 02.00534

- UŤadu městyse - zajistit vyvěšeď schválenlch poplatkri na uŤední desce
- starostovi svolat schrizku rozpočtríŤe firmy Mikulica a č1enri Zastupitelstva do 30'1.2009



děkuie:
- člen m inventarizaěnichkomisí za odvedenou práci

stanoví:
. termín pŤíštího zasedáni Zastupitelstva městyse pŤedběžně na |6.4.2009 v 18,30 hod.

Libor Stehlík
místostarosta

Vyvěšeno dne: \3,, )wq
Svěšeno dne;


