
Usnesení z 25. zasedúní Zastunitelstva městvse Bolerudice
konaného dne 9.9.2010

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání

bere na vědomí:
- zprávu o plnění úkolů z minulých zasedání
- zprá*u Výboru finančního
. zprávu o činnosti Rady
- zprávu Komise pro pořízení komunální techniky
. závěrečný účet DSo Dobrá Voda
- zpětvzeÍí Žádosti pana Petra Vystoupila o prodej části pozemku p.č' 293149
- zprávu o zŤízeni Fondu oprav býového domu č'p. 325
- zprávu o ýsledku ýběrového Ťizeni na zhotovení UP Boleradice
- zprá*u Starosty - hodnocení uplynulého volebního období

vo|í:
- komisi návrhovou ve složení: Ing. Jiří Janda, Libor Stehlík, Mgr. olga Reiterová

schvaluie:
- program dnešního zasedáníZM
- ověřovatele zápisu: Ing. František Koráb, Ladislav Horák
- rozpočtové opatření č, 5 a 612010, které provedla Rada městyse a rozpočtové opatření č.,712010
- prodej části obecního pozemku p.č.293l49 v k.ú Boleradice:

a) manželům Musiloým, Brno
b) panu Tomáši Valíčkovi, Moravská ostrava
c) panu Janu Stehlíkovi, Dolní Benešov
Přesná ýměra prodávaných částí obecního pozemku p.č.293149 bude určena GP, kteý nechají na své náklady \ypracovat
žaďatelé, Prodej bude uskutečněn za cenl obr,yklou.

- prodej části obecního pozemku p.č. 4045lI panu Bohumíru Ježovi, Boleradice 2|2 za cenu oblyklou. Přesná qiměra
prodávané části pozemku bude určena GP, který nechá na své náklady vypracovat ŽadateI.

- prodej obecních pozemků dle GP č. 546-62120|0 p,č, 4046163 o ýměře 80 m2 a p.č. st. 618 o qiměře 78 m2 panu
Lubomíru Majerovi, Boleradice 54 za cenu oblyklou.

- prodej obecního pozemku p.č.206l1 o qýměře 232m2 za cenu schválenou usnesením ZM ze dne 23.8.2007 ,tj,75Kčl1 m2
panu Danielu Kočímu, Brno, Vltavská 5 za podmínky nepřevoditelnosti pozemku po dobu 20 Ietna třetí osobu

- prodej části obecního pozemku p.č.293111 panu Petru Vystoupilovi, Boleradice l58 Za cen|t obvyklou. Přesná výměra
prodávané části pozemku bude určena GP, který nechá na své náklady v}pracovat žadatel. Prodávaná část pozemku bude o
šířce čelní obezdívky vchodu do sklepa a délce kolmo od čelní obezdívky po vnější hranu obecní komunikace p.č.293l|1,

- odkoupení části pozemku p.č. 4051l1od manželů Plevačových. Výměra odkupovaného pozemku bude zjištěna GP, kteý
zajistí kupující.

zmocňuie:
- Starostu k podpisu kupních sm|uv na odprodej obecních pozemků;

' a) na části pozemku p.č.293l49 s manŽeli Musilovými, panem Tomášem Valíčkem a panem Janem Stehlíkem
b) na část pozemku p.č. 4045l| S panem Bohumírem JeŽem
c) na pozemky p,č, 4046163 a p.č.st. 6l8 s panem Lubomírem Majerem
d) na pozemekp.č.20611 S panem Danielem Kočím
e) na část pozemku p.č,293111 s panem Petrem Vystoupilem

pověřuie:
- Radu měStyse k jednání s majiteli pozemku p.č.4051 l1o podrobnostech kupní smlouly, zejméta o ceně a věcném

břemenu

děkuie:
- členům qýboru a komise, kteří nejsou členy zastupitelstva za jejich podíl na správě obce v uplynulém

stanoví: ].

- že zastupitelstvo bude svoláno operativně v případě potřeby. }
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