
Usnesení z 19. zasedúní Zastupitelstva městvse Boleradice
konaného dne 27.8.2009

Zastupitelswo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání

bere na vědomí:
- zprávu o plnění úkolů z minulého zasedáni
- zprállu o činnosti Rady městyse
. zprálu ťrnaněního ýboru
- zprávupřednesenouředitelkou ZŠ a MŠ, Mgr. Plockovou o připravenosti školy na nový školní rok

volí:
komisi návrhovou ve složení: Mgr. Petr Koráb, Ing. Jaromír Sedláček, Jiří Mahač

schvaluie:
- program zasedání
- óvěřovatele zápisu: Ing. Jiří Zajíc,LuboŠ Capka
- Zřizovací listinu příspě*vkové oiganizace Městyse Boleradice . Zák|adní školy a Mateřské školy

Boleradice. okres Břeclav
- rozpočtové opatření é, 4,které provedla Rada městyse

- peněžiý dar ve \ďši 10 tis. Kč obci Životice u Nového Jiěína

- prodloužení lhůty uvedené v ěl. III Smlouly o budoucí Kupní smlouvě na pozemek p,č:.20617 uzavŤené

i p. Danielem Kočím o čtyři měsíce, tj. do 3 Í.I2.200q
- piodloužení lhůty uvedené v č1. III Smloury o budoucí Kupní smlouvě na pozemky p.ě. 3726,372711, a

p'ě. .t. 27 6 uzavÍené s p. Josefem Pučkem o sedm měsíců tj . do 3 1 .3 .201 0

- bdprodání ěásti po".*t., p.ě. str. i48 o ýměře 60 m2 a části pozemku p.č,. 404511o ýměře 31 m2, dle

cp o. sz:-o7l200g p. Stanislavu Havránkovi, býem Boleradice 403 za cenu obvyklou. Y ^

- odprodání pozemku p'č:' 4045135 a ěásti pozemku 4a45lI p' Marii Miillerové, bytem Brno, Sťouraěova

20, zacenu obryklou. Skuteěnáýměraprodávané části pozemku p.č. 4045lI bude urěena GP' kteqý

nechá na svoje naklady rypracovat žadate|ka
- odprodáni eásti pozemku p. č,. 4O45l| manželům Křižákoým, Boleradice 6 za cenu obvyklou. Skutečná

qýměra prodávané části pozemku p.č. 404511bude urěena GP, kteý nechají na svoje nráklady zpracovat

žadate|é.
- odprodání ěásti pozemku p.č:, 404613 p. Zdeňku Sedláěkovi, bytem Brno, Střelnice 299,| l22, za cerlu

ouvyttou. Skutetná ýměra prodávané ěásti pozemku p.ě.404613 bude urěena GP, kteý nechá na svoje

náklady zpr acov at Žadate|.

- odprodáni ea.ti pozemku p'ě.929lI p. Ziaťkovi, b1tem Boleradice 4I9, za cenu obvyklou. Skuteěná

ýměra prodávané ěásti pozemku p.č. 929lIbude urěena GP, ktery nechá na svoje náklady zpracovat

žadatel.
- upÍavená Pravidla P Il2009 pro poskytování finaněních příspěvků rodinám S dětmi

. opra\y chodníků s využitím dotace a prostředků z rozpočtu obce

- piou.b"níkanalizacĚ z Cihelny v termínu azapodmínek uvedených v SoD s dodavatelem akce

. provedení opravy další ěásti hřbitovní zdi, v případé pÍiznáni dotace na tuto akci

- zámér napoŤizeníZměny č. 3 Územního plánu Mýstvse Boleradice

- darování Řopírky typ oKI - C5540 MFP ZŠ a MŠ Boleradice.

odložilo:

-projednání 

žádosti manželů Křižákových o odprodej ěásti pozemku p.č. 4045lI před pozemkem p.č. 100

doporučuie:
- provedení opravy

hŤbitova.
schodiště u kostela' v případě,že nebude přidělena dotace na opravu opěrné zdi

- zaÍazení Protipovodňoqých opatření Víckov do rozpoětu Měsýse na rok 2010

uk|ádá
starostovi uzavÍits obcí Životice u Nového Jičína darovací smlour,rr na ěástku 10 tis. Kě

- Radě městyse vypracovat Dodatek ě.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí uzavřené s p. Danielem Koěím.

Dodatek.'pra,,íiórmín pro uzavŤeniřádné kupní smlouvy dle dnešního Usnesení Zastupitelstva.

- Radě městyse lrypracovat Dodatek ě.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí tlzavřené s p' Josefem Puěkem'

Dodatek upravíiermín pro uzavÍenířádné kupní smlouvy dle dnešního Usnesení Zastupitelstva.



starostovi _ zajistit - zpracovétní Kupní smlouly na pozemek p.č. st. 148 (část) na pozemek p.ě.4045lI
(část) pro p' Stanislava Havránka, Boleradice 403
starostovi - zajistit_ zpracování Kupní smlouvy na pozemek p.é. 4045135 a část pozemku p.ě. 4045/1 pro
paní Marii Můllerovou' bytem Brno.
starostovi - zajistit - zpracování Kupní smlouvy na část pozemku p,č:. 4045lI pro manžele Křižákovy,
Boleradice 6.
sým ělenům podávat na Úřad měsýse pŤipomínky a návrhy pro sestavení rozpočtu městyse na rok 2010
v termínu do 30.10.2009.
Radě a Výboru finančnímu společně zpracovat návrhy předložené ě|eny ZM a připravit návrh rozpoětu
tak, aby mohl bý projednán na podzimnimzasedániZM.
starostovi _ připravit auzavÍitDarovací smlouvu se ZŠ a MŠ Boleradice na kopírku oKI
starostovi a Radě informovat veřejnost o krocích vedoucích k pořízení změny Uzemního plánu a vyzvat
oběany k podávání návrhů, podnětu a připomínek k UP do 30.l0.2009.
sým ělenům, aby návrhy, připomínky a podněty k připravované změně ÚP podávaly na Úiad městyse do
30.10.2009
starostovi a Radě městyse zpracovat podklady pro podiání žádosti narea|izaci PPo Víckov a v příslušném
termínu zajistlt její podání pos$rtovateli dotace
starostovi - požádatPolicii ČR o provádění namátkových kontrol v pohostinství ,,U pétžat,, ve věci
podávání alkoholickým nápojům nezletilým a o oběasnou kontrolu u rozhledny ve večerních a nočních
hodinách.

zmocnule:
- starostu k podpisu Dodatků č. 1 ke Smlouvám o budogcích kupních smlouvách s p' Danielem Kočím a p.

Josefem Puěkem
- starostu k podpisu Kupní smlouly s p. Stanislavem Havránkem, Boleradice 403
. Starostu k podpisu Kupní smlouly s paní Marií Mi.illerovou, Brno
- starostu k podpisu Kupní smlouly s manžely Křižákoými, Boleradice 6
- starostu k podpisu Kupní smlouly s p. Zdeňkem Sedláčkem, Brno
- starostu k podpisu Kupní smlouvy S Mgr. Milanem Ziaťkem, Boleradice 419
- starostu k podpisu Darovací smlouly na kopírku se ZŠ a MŠ Boleradice

stanoví:
- termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse předběžně na čtvrtek 26. ||.2009 v 19.00 hod.
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