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Usnesení z 9. zqsedání Zgstupitelstva měs.f*se Boleradice
konaného dne 31.5.2012

Zastupitelst\'o městyse Boleradice' kteÉ se seš1o na svém Zasedání

bere na vědomí:
- Zpávu o plněni úkolů z minu1ého zasedání zastupitelstva měst)'se
- zpťávu o činnosti rad], městyse
- zprá\u výboru Íinančního
- zpťá\''Ll výboru kontřolního
. r,1isledek výběrového říZení na odprodej pozemku p'č. 1581 vk.ú. Boleladice
- in1.ormaci o pnlběhu investičních akcí v roce 2012
- inÍbrmaci o časovém ha|monoglamu v době konrání Agrotec n11ye

Yolí:
. komisi nár'rhovou ve složeníl Ing. Jiři Zajíc, p' \4arek Koráb a Ing. Jaromír Sedláček

schvaluie:
- plogram dnešního zasedání ZM se změnou vypuštěn bod č. 12 zí:něr na směnu pozemků
- ověřor'atele zápisu: PaedDr. Stánis]ava svobodu a p. Milana Novotného
- Závěrečný účet městyse Bo]eladice Za rok 2011 včetně Zpráw o vÝsledku přezkoumání

hospodaření Za lok 2011 bez vý.hrad
- lozpočto\'á opatření č. 112012,2/2012 a 3/20i 2' která proved1a RM
- pozastavit Záměr na pIodej pozemku p'č. 1581 o qÍměře 29 586 m2 v k'ú' Boleradice. do doby

q dái úZemního rozhodnuti
- záměr na odprodej pozenků: p.č.st. 3 14/3. p.č.293i42,293143. 293144 a částí pozemků|

p'č. 268|1 ,268/6,268/9 
' 
26811I,293 /11,2'93l,7,7 ,293l78' 293l84 y k.ú. Boleradice (viz' mapa)

- Dohodu o postoupení pláv a po\'irrností ze Smlour'-r o nájmu b}.tu č. 1 Ý obecním býovém domě
mezi panem Jiřím Švecem a BediiŠkou Švecorou' Ludmilou KubjátoVou a městysem Boleradice

zmocňuie:
. stalostu k podpisu Dohody o postoupení prár. a povínností ze SmlouD' o nájmu bytu č. 1

v obecním b1tol'ém domě mezi panem Jiiím Švecem a Bedřiškou Švecovou, Ludmi]ou
Kubj"to\oL a mě.l\ serr BoIcradice

ttkládá:
- staIostovi _ zaslat nesouh1asné stanovisko zastupitelstva městyse Boleladice s konáním Agrotec

raliye \'inta\'i]ánu měsq''se Bo]eladice od roku 2013 včetně. přislušným olgálům
Jihomolavského 1<raje a projednat na N4ikloregionu Flusropeósko T:30.6.2012

Ťus[:

nresouhlasíi
- s konáním Agrotcc raliye v intravillínu městyse Bo]eradice od roku 2013 včetně

slanovt:
- telmin příštího Zasedání Zastupitelstla městyse předběžně na čt\rtek 30'8'2012 \'e 20:0o hod.

výběrové ŤíZení na pťodej pozemku p.č. l5 81 o výměře 29 5 86 m2, k.ú. Boleradtce
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