(Jsnesení z 7. zusedóní ZasÍuoiÍelstva městvse Boleradice
konaného dne 16.2.2012
Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání
bere na vědomí:
- zprávu starosty o plnění úkolůz minulého zasedání
zprávu starosty o činnosti rady
zpr áv u Výboru fi nančního
zpr ávu Výbo ru kontro lního
zprávu o výsledku Ťádné inventarizace majetku, závazků a pohledávek městyse Boleradice zarok
2011
vyúčtováníťrnančníchprostředků na Sjezd rodáků apřátel Boleradice v roce 201 1
informaci starosty o přípravě Žádosti o dotace na sběrné dvory cestou Mikroregionu Hustopečsko

volí:

-

komisi návrhovou ve složení: Ing. František Koráb, PaedDr. Stanislav Svoboda a Ladislav Horák

schvaluie:
- programdnešního zaseďáníZ}i4
- ověřovatele zápisu: p. Jiřího Machače a p. Milana Novotného
- rozpočet městyse Boleradice na rok 20!2 a to jako vyrovnaný s částkami: přrjmy 8 213 500 Kč,
financování - 88 014 Kč a qýdaj e 8 I25 486 Kč
- přidělení dotací nar,2012 spolkům a organizacím (příloha je součástízápisu)
- rozpočtový výhled městyse Boleradice na období 2013 _ 2015
- rozpočtová opatření č. 8 a 9l20ll, která provedla RM
- vyŤazení nepotřebného majetku městyse Boleradice podle návrhu tnventaňzační komise
- odpisový p|anzŠa MŠnarok2Ol2
- vyŤazení nepotřebného majetkuZŠavŠate návrhu inventanzační komise
- odkoupení pozemkuve ZE, původ PK p.č. III712 o výměře 5686 m2 v k.ú. Němčičkvod paní
za cen|J 8kčlm2
- dohodu o postoupení práv a povinností ze Smlouly o nájmu byu č. 1 v obecním byovém domě
mezi panem
. dodatek č.1 ozv č. Il2009 v čl.6 - osvobození a úlevy, čl. 1 o písmeno g, ve znění- Fyzické
osoby s trvalým pobytem v Boleradicích, které se dlouhodobě (alespoňl1 měsíců v kalendářním
roce) zdržujímimo uzemí Českérepubliky, platnost dodatku č. 1 je od I'4.2OI2
- záměr na prodej pozemku p.č. 1 5 8 1 o výměře 29 586 m2, k.ú. Boleradice a to formou výběrovélro
tízení,přihláŠka do výběrovéIto řízení bude obsahovat doklady o odborné způsobilo sti, zárněr
využívánípozemku v dalšímobdobí, cenovou nabídku
- složenípracovní skupiny pro otevíráníobálek a vyhodnocení výběrovéhotízenínaprodej
pozemku p.č. 1581 o výměře 29 586 m2 v k.ú. Boleradice ve sloŽení: Mgr. Petr Koráb, Ing. Jiří
Janda a Bohuslav Barek. Zároveňustanovuje dva nráhradníky: Jana Korába a Jiřího Macháče
- staŽeníboduč.17_projednánízáměrusměnypozemků zplogÍamuiednání 7.zaseďiníZM
děkuie

-

členůminventarizačníchkomisí za odvedenou práci
členůmkomise pro územní plánování a pro výběr komunální techniky za odvedenou práci V roce

20TI

a

zrnocnule:

-

Starostu k podpisu Smluv o poskytnutí dotace zrozpočtu městyse Boieradice

-

starostu k podpisu dohody o postoupení práv a povinností ze Smiouvy o náimu bvtu č. 1

-

ukládá:

-

-

s

jednotlivými

spolky a organizacemr

v obecnírn bytovérn domě mezi pancn^
městysem Boleradice
starostu k podpisu Kupní smlouvy na pozemekve ZE, původ PK p.č. III712 o výměře 5686 n2
i !-.'_
. t oenu 8 Kč/m2
v k.ú. Boleradice od oarrí
jednání
přípravě
k
Žádostí o dotace na sběrné dvory cestou Mikroregionu
starostu k dalšímu
Hustopečsko a cestou Krajského úřadu JnrK

starostovi - zveřejnitzáměr na prodej pozemku p.č. 1581 o výrněře 29 586 m2,k'u. Boleradice a
to formou výběrového Ťízení,přihláška do výběrového Ťízetíbude obsahovat doklady o odborné

způsobilostí, zžtmérvyužívénípozemku v dalšímobdobí, cenovou nabídku T:2a.2.2012
starostovi - zajistit předloŽení přihlášek do výběrového Ťízenína prodej pozemku p.č. 1581 o
výměře 29 586 m2 v k.ú' Boleradice a to fonnou výběrového tízení,k otevření a vyhodnocení
,.
Tz 20.3.20t2
schválené pracovní skupíně
prodej
pozemku
p.č.
1581 o výměře
starostovi - zajistit předloŽení vyhodnocených nabídek na
29 586 m2,k.u. Boleradice, na jednání Rady městyse Boleradice dne2,4.2aI2 Tz 2.4.2aÍ2
starostovi - zajistit předioŽení vyhodnocených nabídek na jednání Zastrrpitelstva městyse
T: 31.5.2012
Boleradice dne 3 1 .5.2012

souhlasí:
. s pokračováním jednání k přípravě žádosti o dotaci ve věci sběrných dvorů
stanoví:
- termín příštíhozasedání Zastupitelstva městyse předběŽně na čtvrtek 3I.5.2012 ve 20:00 hod.

x'adislav F{orák
místostarosta

Dr. Drahomír F{ausrrer
starosta

l
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Vyvěšeno na úřední desce: ...(.l
Vyvěšeno na elektroii.t.J a.'...

,?2/z.
g , l; /z

