
Usnesení z 20. zaseddní Zastu-itelstva městvse Bolerildice
konuného dne 26. 1 1.2009

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání

bere na vědomí:
- zprávl o plnění úkolů z minulého zasedání
- zprávu o ěinnosti Rady měsýse
- zprávu kontrolního ýboru
- zptávttfinančníhovýboru
- informaci o průběhu investičních akcí
- informaci o přípravě rozpoětu na r. 2010

- informaci o přípravě změny územního plánu
- zpětvzetiŽidoiti p. Libora Stehlíka ve věci prodeje pozemku p.č.st. 159/1

- žádost manželů Křižákoých od odprodej části pozemku p.č' 4045lI

volí:
- komisi návrhovou ve složení: Ing. František. Koráb, pan

ruší:

Antonín Koráb' Mgr.olga Reiterová

159/1 panu Liboru Stehlíkovi

schvaluie: t.

- progÍam zasedánivěetně schváleného doplnění o žádost manželů Křižákových

- óvěřovatele zápisu: pana Libora Stehlíka apana Jiřího Křižáka
- rozpoětové opatřenié,5,6,7,kteréprovedlaRadaměstyse arozpoětové opatření č. 8

- rozpočtové piovizorium na dobu od 1 . 1 .201 0 do schválení rozpoětu městyse na rok 201 0 s tim, že budou

hrazeny pouze nutné qýdaje na provoz úřadu městyse a obce, provoz příspěvkové organizace, budou

plynuló financovány zánajene investiění akce,závazky r,ypl;iruající zuzavÍených smluv ahrazeny výdaje

na případné řešení havarijních a krizoých situací
- 

'*cnů 3ednacího ÍáM Zistl:pitelstva městyse dle doporuěení odboru kontroly veřejné správy MV CR
- obecně závaznouvyhlášku e .ltzoog o místním poplatku zaprovoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, vylžíváni a odstraňování komunálních odpadů

- ,*cnupozemkůp.8,zozdíl,,d..oqiměře 6m2apozemku p.é.3741díl,,c..oqýměře 73m2 vevlastnictví

Jiřího Machaěe, Ěoleradice 83 
' 
za pozemky p.ó. 399812 o qýměře 6 m2 a p 'ě. 399813 o výměře 8 m2 ve

vlastnictví Městyse Boleradice, viz. GP é. 520-26712008 zhotovený Ing. Danielem Svobodou

- prodej pozemkup.č.st. 159/1 o ýměře 290 m2 manželům Hrabcoým, Boleradice 151' za cenu obv-vklou

- složení inventarizaěních komisí k provedení inventur v roce 2009

- odprodej části pozemku p.č. 4045lI manželům Křižákol^ým, bytem Boleradice č.6 za cenu obvyklou.

Výměra prodávané části pozemku bude určena geometric!ým plánem

ukládá
- starostovi zajistitrYvěšení obecně závazné vyhlášky č,. Ilz009 na úřední desce

- starostovi zajistit.1ypra"ování Smlouvy o sm8ně pozemků mezi Městysem Boleradice a p. Jiřím Machačem

- starostovi zajistit lypracování Kupní smlour,y na pozemek p.č.st 159/1

- starostovi zaJistit vypracování Kupní smloury na část pozemku p.ě. 404511'

- členům inventarizačních komisí provést do konce roku 2009 inventarizaci majetku Městyse Boleradice
. Radě městyse a Výboru finančnímu, aby ve spolupráci s účetní úřadu městyse připravili návrh rozpoětu na

rok 2010 nejpozději do 28'L2.2009
- zajistitzveřejnění ípraveného jednacího řádu na webové stránce obce a informování příslušného odboru

MV CR
- rozeslat schválený Jednací řád ělenům Zastupitelstva
- starostovi zajistit dočištění potoka u Hasiěské zbrojnice a u Kovářlry na jaře 2010

zmocňuie:
- 

't*ostu 
k podpisu Smlouly o směně pozemků mezi Městysem Boleradice a p. Jiřím Machačem,

Boleradice 83

- starostu k podpisu Kupní smlouly na pozemek p.č.st. 159/1 s manŽeli Hrabcovými, Boleradice 151

- starostu t poaplsu Kupní smlouvý nu čá't pozemku p,č.4045lI v manželi Křižákovými, Boleradice 6



doporučuie:
používat v

zakazuiez

korespondenci Městyse Boleradice místní názvy u|ic

. s okamžitou platností skládkování veškerého odpadu v trati Hájlry

souhlasí:
Tti- ,že zápisy z jednáníZastupitelstva městyse budou pořizovány v rozsahu daném platným zákonem

o obcích a schváleným iednacím řádem

stanoví:

-- 

t",-ín příštího zasedéníZastupitelstva městyse předběžně na pondělí.29' I2'z009 v 18.30 hod'

?/'<(-
Libor Stehlík
místostarosta


