
[Isnesení z 24. zaseddní Zastuoitelstva městvse Boleradice
konaného dne 10.6.2010

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání

bere na vědomí:
. zptávtl o plnění úkolů z minulých zasedání
- zprávlVýborufinančního
- zprávu Výboru kontrolního
- zprávu o činnosti Rady
. zprávu Komise pro pořízení komunální techniky
- zprávu ředitelky ZŠ as MŠ Boleradice
- harmonogÍam zpracováníÚzemního plánu Boleradice
- podanou žádostnapoŤizeniÚP Boleradice
- informaci o investičních a neinvestičních akcích na II. pololeti2010

volí:
- komisi návrhovou ve složení: Ing. Libor Hřib, Libor Stehlík, Mgr. Petr Koráb

schvaluie:
- program dnešního zasedéníZM
- ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Zajíc,Ing. František Koráb
- rozpočtové opatřeni č.2,3 a 4l20I0, které provedla Rada měsýse
- závěreěný úěet městyse Boleradice za r ' 2009 bez ýhrad- lryřazení majetku z evidence ZŠ a MŠ, dle seznamu' kteý je přílohou zápisu z dnešního zasedáni
- upravený Návrh zadání územního plánu Boleradice
- Dohodu o postoupenípráv apovinností při změně nájemce obecního bytu. Dohoda je přílohou zápisu

z tohoto zasedání
- uspořádání Sjezdu rodráků a přátel Boleradic v roce 201l

ukládá
- Radě městyse _ zajistit zpracovatele a zahájit zptacování nového ÚP Boleradice
- StaÍostovi _ ěerpat finanění prostředky urěené k pořízení ÚP Boleradice pouze za podmínky obdržení

dotace pro tento úěel
- Radě měsýse - svolat do konce měsíce června zástupce místních spolků a organizacive věci uspořádání

Sjezdu rodáků v r.2011
- Komisi pro pořízení Komunální techniky pokraěovat ve ýběru vhodné, případně starší komunální

techniky a výsledek tohoto ýběru předložit Radě městyse
- Radě městyse respektovat doporučení Komise pro pořízení komunální techniky na zakoupení komunální

techniky

zřizaie
. komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek na zpracování nového ÚP Boleradice ve

složení: Libor FIřib' Libor Stehlík, Jan Koráb, Petr Koráb, JiÍí Zajic

stanoví:
- termín příštího zasedéni Zastupitelstva městyse předběžně 0 ve 20.00 hod.


