
Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání

bere na vědomí:
- provedení slibu nového zastupitele (Ing. Jiří Janda)
- zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání
- zptávuo činnosti Rady
- zprávuVýborufinančního
. zptávuVýborukontrolního
. informaci o připravovaném návrhu rozpočtu městyse Boleradice narck2012
- informaci starosty o možnosti získéní výhodnější ceny energií
- nabídku rodiny Kabelových k odkoupení nemovitosti č.p. 75
- složení inventarizačních komisí apIénprovedení inventury majetku obce za rok 2011

volí:
- komisi návrhovou ve složení: p.Jan Koráb, p. Bohuslav Barek, p. Ing. JiříZajic

t.

imenuie:
- Marii Klimešovou zapisovatelkou zasedání ZM dne 23.II.2011

schvaluie:
- programdnešního zasedáníZM
- ověřovatele zápisu: p. Ing. Jaromír Sedláček, p. Mgr. Petr Koráb
- rozpočtová opatření č. 612011 a7 l2}Il,kteráprovedla RM
- pravidla rozpočtového provizória na dobu oď |.1.2012 do schválení rozpočtu městyse na rok 20112 s tim, že

budou hrazeny pouze nutné ýdaje na provoz úřadu měsýse a obce, provoz příspěvkové orgarizace, budou
plynule financovány zahájené investiění akce, závazky vyplývaj ící zuzavÍených smluv a hrazeny výdaje
na případné řešení havarijních a krizových situací

- podaní žádosti o dotace narekonstrukci dětského hřiště ve výši do 400000Kč,
- provedení výstavby veřejného osvětlení v Bďině a překládku místního rozhlasu v celkové výši do

250000Kč
- Smlouvu o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu _ vodovodu, Boleradice _ prodlouŽení

vodovodního řadu ke hřišti, Boleradice - prodloužení vodovodu ul. Vrchní konec spoleěností VaK
Břeclav

- vydari Územního planu obce Boleradice formou opatření obecné povahy (Vydaním Územního
pi'io.' Boleradic pózbyvá platnost ,Územní plán obce Boleradice a změny a doplňky č.1 ÚPo
Boleradice azměny a doplňky č.2 UPo Boleradice

- aktua|izovaný Místní program obnovy městyse Boleradice
- oZY o zabezpečení místních náležitostí veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných veřejných

prostranství
- ozv o stanovení podmínek pro pořádán| pruběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí

a ochraně nočního klidu a regulace hlučných činností
- ozv, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství vměstysi Boleradice

avymezují prostory pro volné pobíhríní psů
- zasí|éní materiálů pro jednaniZM elektronicky od9. inora2}I2



zmocňuie:
- starostu k podpisu Smlouvy o provozování vodního .dí|a pro veřejnou potřebu - vodovodu,Boleradice _ prodlouŽení vodovodního řadu ke hřišti, Boleiadice -'prodloužení vodovodu ul.Vrchní konec se společností VaK Břeclav
- starostu k nodnr:y T::iě]]^pro firmu optimal-Energy.cz) a.S. se sídlem náměstí Svobody 93122,602 00 Brno, IC 29235642 kvýběru áodavatele ěí.tt.i.te 

"n..!i. a plynu pro objekty vevlastnictví městyse Boleradice 7: ceilJ elektřiny maximálně I72O řa]M1Wh (komo dita aměsíčnípoplatek), cenu plynu maximálně 900 Kč/IviWh (komo dita, rezewovaná kapacita, měsíčnípoplatek) a k potvrzení výběru dodavatele' který bude splňovat uvedené podmínky

uk|ádá:

starostovi a RM připravit podklady pro zpracoviíní nového Plánu rozvoje městyse Boleradice do31.bŤezna20II

stanoví:
- termín příštího zaseďéní Zastupitelstva městyse předběŽně na čtvrtek 16. února 2OI2 v 19:00 hod.
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