
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městvse Boleradice
konaného dne 1 6. 1 2. 201 0

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání

bere na vědomí:
- zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání
- zprávl o ěinnosti Rady
- zprávu Výboru finančního
- qýsledky fyzické inventarizace majetku měsýse k 30.11.2010 a návrh navyřazení majetku
- zápis z jednáni revizni skupiny Mikroregionu Hustopečsko
- projednání žádosti p. J. Partyky Radou městyse a rozhodnutí Rady městyse o zákazu kouření v prostorách

sálu a krěku úřadu městyse
- informaci o stavu jednání s firmou E.oN CR S.r.o. o přeložce VNN v centru obce
- informaci o jednání k problematice obecního býového domu
- Návrh rozpočtu DSo Dobrá voda na r.20lr1

volí:
- komisi návrhovou ve složení: Ing. Koráb František, p. Milan Novotný' Ing. Jaromír Sedláček

schvaluie:
- program dnešního zasedáníZM
- ověřovatele zápisu: p, JiÍíKřižák, p. Marek Koráb
- odměny zastupitelů městyse Boleradice s platností qd 1 .1.201 1

- rozpočtové opatření č. 8, 9 a 1012010, které provedla Rada měsýse ač. II|20I0
- *ryřazení majetku z evidence městyse dle seznamu, kteqý je přílohou zápistt z dnešního zásedáni
. Pravidla rozpočtového provizoria na dobu od 1.1 .201 1 do schválení rozpočfu měsýse na rok 201 1 s tím, že

budou hrazeny pouze nutné ýdaje na provoz úřadu měsýse a obce, provoz příspěvkové organízace, budou
plynule financovány zahájené investiční akce,závazky lypl1fuající zuzavřených smluv ahrazeny výdaje
na případné řešení havarijních a krizoqich situací

- Vnitřní směrnice:
o o cestovních náhradách
o Pro časové rozlišení
o Podrozvaha a evidence pro zpracováni přílohy účetní uzávérky
. opravné položky

- odprodej pozemku p'č,.4149 o r,"ýměře 226 m2 v k'ú. Boleradice panu Danielu Kočímu, bytem Brno,
Vltavská 5 za eenu obvyklou a za podminlry současného zÍizení věcného břemene umožňuj ícího přístup k
provádění oprav, úprav a údržby mostní konstrukce a svodu dešťové a podzemní vody a to v celé jeho
déIce a za podmínky nepřevoditelnosti pozemku po dobu 20 |etnatřetí osobu

- odkoupení pozemku PK374I v k.ú' Boleradice o vyměře 745 m2 v k.ú. Boleradice od Jiřího Machače,
bytem Boleradice 83 za cenu obvyklou

- starostu Drahomíra Hausnera, ktery bude městys Boleradice zastupovat při spolupráci s pořizovatelem při
pořizováni územního plánu i změn podle zák. ě. I8312006 Sb' (stavební zákon) po celé volební období
20r0-20r4

- odprodej osobního automobilu Citroen Xsara 7,41, sPZ 1B3 67 82 nejvyšší nabídce, nejméně však 30 tis.
Kč

ukládá:
. Radě městyse - pokračovat v jednání s firmou E.oN ČR, s'r.o. o dalším pokračování projektu ,,Náves -

přeložka \AII\T..

zmocňuie:
- starostu - k jednání a podpisu dodatku smlouly s firmou E.oN CR s.r.o. o přeložce VI.{N ke smlouvě č.

z 100824994
- starostu - k podpisu Kupní smlouvy na pozemek p.ě. 4149 v k'ú. Boleradice s panem Danielem

Kočím,býem Brno, Vltavská 5

- Starostu - k podpisu Kupní smlouvy na odkoupení pozemku PK374I v k.ú. Boleradice od Jiřího Machače ,
bytem Boleradice 83 za cenu obryklou



deleguie:
- Starostu a místostarostu - podle $ 84 písm. g) zák' ě' 12812000 Sb. ve zněni pozdéjších přepisů jako

zástupce městyse Boleradice na všechny Íádrré, mimořádné anáhradniValné hromady obchodních

spoleěností, v.nichŽmá městys majetkovou účast, starostu Drahomíra Hausnera. Pro případ, že starosta

Drahomír Hausner nebude moci z vážných důvodů městys Boleradice na Valné hromadě zastupovat,

deleguje Zastupitelswo městyse Boleradice jeho náhradníka a to místostarostu pana Ladislava Horáka.

stanoví:--_-t".*ín příštího zasedániZastupitelstva městyse předběžně na čtvrtek 3. února 2011' v 19.00 hod.

imenuie:
- ouerovatele zápisu: pan Jiří Křižák, pan Marek Koráb
- zapisovatelku dnešního jednání paní Marii Klimešovou


