
Usnesení z 22. zasedúní Zastupitelstva městvse Boleradice
konaného dne 28.1.2010

Zastupitelstvo měsýse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání

bere na vědomí:
- zptávu o plnění úkolů z minulého zasedáni
- zprávuVýborufinaněního
- zprávuVýborukontrolního
- zprávu o ěinnosti Rady
- zptávtlo výsledku řádné inventarizace zarok 2009
- zptfu,u o provozu penzionu
- informaci o dotaěních titulech na pořízení projektové dokumentac e areďrizaci splaškové kanalizace a Čov

volí:
- komisi náwhovou ve složení: Ing. Libor I{říb, Ing. František Koráb, Libor Stehlft

schvaluie:
. pÍogramdnešního zasedéníZill.{
- ověřovatele zápisu:
- rozpoěet městyse Boleradice na rok 2010 ato jako vyrovnaný s ěástkami: příjmy 8 276 500 Kě,

financoviání.610 000 Kě aýdaje 7 666 500Kě,
- rozpoětový ýhled městyse Boleradice na období 20II _2015
- rozpoěet Mikroregionu Hustopeěsko na rok 2010
- odprodání ěásti pozemku p'ě.3483lI parrí Pavle Moravcové' býem Královopolska37, Brno, za cenu

obvyklou, přesná ýměra prodávané ěásti uvedeného pozemku bude určena GP, kteý nechá na své nríklady
áotovit žadate|ka paní Pavla Moravcová

. odprodej ěásti pozemku p.ě. 4045lI ozrraěeté v GP ě. 540-358/2009 vypracovaném Ing. Danielem
Svobodou jako pozemek p.ě. 4045/10ó o qýměře 3 m2 za cenu obvyklou manželům Víteěkovým' byem
Boleradice 43

- zám& na pořízení nového Územního planu městyse Boleradice

neschvaluie:
. návrh na přípravu a vypsaní místního referenda ve věci umístění budoucího sběrného dvora

ukládá
- starostovi _ jednat na úrovni Rady JmK ve věci odboěovacího pruhu z Hustopeěí na Horní Bojanovice a

zajistit písemné stanovisko zástupce JmK
- Radě městyse _ vypsat výběrové (ízení na provozování penzionu v termínu od 1 .2.-3 1 .3 .201 0

- starostovi _ zajistiť zahájeníprocesu pořizování územního planu městyse Boleradice u MěÚ Hustopeěe -
úřadu územního plrínovaní

- Radě městyse - zpracovatcenovou ana|ýruna obnovu osvětlení a vyčíslení úspor nákladů na spotřebu

elektrické energie do příštího zasedání zastupitelswa městyse

souhlasí:
- s podmínkami předložené smlouvy o nájmu nebytových prostor - penzion, s v'ýjimkou ěl. III - výše nájmu

bude zachována ve wši 10 tis. Kě

nesouhlasí:
- s podmínkami navrŽené smlouvy o nájmu nebyových prostor - penzion
- s uspořádráním Agrotec rallye 2010 naizemí měsýse Boleradice

imenuie:
- komisi pro ýběr nejvhodnější komunální techniky ve sloŽení Libor Stehlík, Jaroslav Procházka, Ing. Jří

Janda, Jiří KřiŽák a oldřich Víteěek
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děkuie
. členům inventarizaěních komisí za odvedenou práci

zmocňuie:
- starostl'r k podpisu Kupní smlour,y na ěást pozernku p.é.34B3lI s paní Pavlou Moravcovou, býem Brno
- starostu k podpisu Kupní smlour,y na část pozemku p.ě, 404511 oznaěené v GP ě. 540-35812009 jako

pozemek p.č:. a045lIa6 s manŽely Víteěkoqýrni, Boleradice 43

stanovÍ:
- termín příštího zaseďáni Zastupitelstva městyse předběárě na čtvrtek 29. 4.20Ia.
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