
volí:

Usnesení z 12. zusedúní Zastupitelstvu městvse Boleradice
konuného dne 29. 1 1.20 1 2

Zastupitelswo měsýse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání

bere na vědomí:
- zprávu o plnění úkolů z minulého zasedáni zastupitelstva měsýse
- zprávu o činnosti rady městyse
- zprávu Výboru flrnančního
- zprávu Výboru kontrolního
- informaci o připravovaném návrhu rozpoětu městyse Boleradice zar.20|3
- plán inventur majetku městyse nar.2012 a složení inventarizačních komisí
- směrnici o zadáváni veřejných zakázek
- směrnici pro prodej a pronájem majetku ve vlastnictví městyse Boleradice obálkovou metodou
- směrnici pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví městyse

komisi návrhovou ve složení: Dr. Drahomír Hausner, pan Jan Koráb, pan Jiří Křižák

schvaluie:
- program dnešního zasedání ZMrozšiÍený o bod č. 13 - prodej části pozemku p.č.3483/1
- ověřovatele zápisu: PaedDr. Stanislav Svoboda a Mgr. Petr Koráb
- rozpočtová opatřeni č,. 712012 a 8l20I2, která provedla RM
- pravidla rozpočtového provizoria na dobu od 1 . 1 '20 13 do schválení rozpočtu městyse na r, 2013 s tím, že

budou hrazeny pouze nutné výdaje na provoz úřadu fuěstyse a obce, provoz příspěvkové organizace, budou
plynule financovány zahájené investiční akce, závazky vypl]fr'aj íci z uzavÍených smluv, |tazeny ýdaje na
případné řešení havarijních a krizových situací a ýdaje na zajištění volby prezidenta

- odprodej části pozemku p.č. 3483lI o qýměře cca 565 m2 v k.ú. Boleradice za cenu40Kčlm2 paní Pavle
Moravcové, bytem Královopolská37,616 00 Brno. Přesnou ýměru části pozemku určí GP, kteý nechá
na své vlastní náklady vyhotovit paní Pavla Moravcová.

- záměr na odprodej pozemků p'ě.20613 a206l11 v k.ú. Boleradice
- podání žádosti o dotace narevita|izaci středu návsi do ýše 12 mil. Kč
- provedení qýstavby revita|izace středu návsi do ýše 12 mil.Kě
- obecně závaznou lyhlášku č,' Il20I2 o místním poplatku Zaprovoz systému shromažďování, sběru, třídění'

lryužíváni a odstraňování komunálních odpadů
- podporu wýzvy ,,Zastavte dokončení II.Fáze reformy veřejné sprály..

zmocňuie:
- starostu _ k podpisu Kupní smlouvy na část pozemku p.č' 3483lI s paní Pavlou Moravcovou, bytem

Královopolská 37, 616 00 Brno

souhlasí:
- s prodloužením termínu ěerpání a r,yúčtování dotace zrozpoětu městyse Boleradice dle žádosti čj.

62I l20I2 podanou Rímskokatolickou farností do 3 1.I2'2O |2

ukládá:
- Starostovi a radě městyse dále pokračovat v projektu revitalizace středu obce a zahájit jednání s bankami o

poskýnutí úvěru na pokrytí I.etapy projektu do maximální qýše 6 mil.Kč.

odkládá:
- projednání záměru na odprodej pozemku p.č.268lI v k.ú. Boleradice

stanoví:
- termín příštího zasedání Zastupitelstva měsfse předběžně na čtvrtek 31.1.2013 v l9:00 hod.
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