
(Jsnesení z 17. zasedání Zastupitelstva městvse Boleradice
konaného dne 14.5.2009

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání

bere na vědomí:
- zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání
- zprávl o činnosti Rady městyse
- zprávu kontrolního ýboru
- zprálu finančního ýboru
- informace přednesené ředitelkouZŠ aMŠ, Mgr. Plockovou a zástupkyní v Radě školy' Ing. Sedláčkovou
- informace o stavbě rozhledny

volí:
- komisi návrhovou ve složení: Ing. Janda, Ing. Sedláček, Luboš Čapka

schvaluie:
. program zaseďání
- ověřovatele zápisu: Ladislav Horák, Ing. František Koráb
- závěrečný účet městyse Boleradice zarok2008bez ýhrad
- rozpočtová opatření č. I,2,312009,které provedla Radp městyse
- odprodání části obecního pozemku p.č.29316 v k.ú. Boleradice manželům Ziaťkovým za cenu obr,yklou,

skutečná ýměra prodávaného pozemku bude určena geometrickým plánem, kteý objednaji au'hradi
žadate|é

- odprodání ěásti obecního pozemku p.č. 4018 v k.ú. Boleradice firmě Vinařství Šlancar' s.r.o. Boleradice
Za cerlo obr,yklou, skutečná ýměra prodávané části bude určena geometrickým plánem, kteý objedná a
uhradí žadatel

- odprodání části obecního pozemku p.ě. 4018 v k.ú. Boleradice firmě ZEČI s.r.o. Boleradice za ceil)'
obvyklou, skutečná výměra prodávané části bude určena geometrickým plánem, ktery objedná aubradí
žadatel

- odprodej pozemku p.č.st. 587 v k.ú. Boleradice manželům Vítečkoým
. Podmínky rozhodnutí o poskynutí ze strukturálního ťondu ERDF k,,Zabezpeěení provozu kontaktních

míst veřejné sprály Czech Pointu..
- Smlouw s městem Hustopeče o poskytování služeb e-Gon centra ve věci příprar,y a administrace žádostí

souvisej ících s proj ekty E-governmentu
- VZoÍoVou smlouvu o poskýnutí dotace zrozpočtu městyse Boleradice s navrženou úpravou

neschvaluie:
- Pravidla P1'l2009 pro poskytování ťrnančních příspěvků rodinám s dětmi

doporučuie:
- realizovat původní variantu čištění potoka Harasky a souěasně žádáZemědělskou vodohospodářskou

sprálu - oblast povodí Moravy a Dyje, aby zahájila neprodleně stavební práce na neinvestiční akci ,,PPo
Haraska"

zmocňuie:
- Starostu k podpisu kupní smloury s manžely Ziaťkoými
- starostu k podpisu kupní smlour,y s firmou Vinařství Šlancar s.r.o. Boleradice
- starostu k podpisu kupní smlouly s firmou ZECI s.r.o. Boleradice
- starostu k podpisu kupní smlouvy s manžely Vítečkoými
- starostu k podpisu smlouly o poskytování služeb e-gon centra s městem Hustopeče

starostu k podpisům smluv o poskýnutí dotací se žadateli, kteým byla dotace z rozpočtu schválena

stanoví:
- termín příštího zasedáni Zastupitelst
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