
14. edóní Z,
konaného dne 25.4.2013

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání

bere na vědomí:
- zprávl Starosty o plnění úkolů z minulého zasedáti Zastupitelstva měStyse
- zprávl Starosty o činnosti rady
- zprávlvýborufinančního
- zprávu výboru kontrolního
. zprávu o výs1edku inventarizace nar.201'2

voIí:
- komisi návrhovou ve složení: PaedDr. Stanis1av Svoboda. Ing. František Koráb. Dr. Drahomír

Hausner

schvaluie:
- program dnešního zasedání ZM
- ověřovatele zápisu: Jiří Machač a Ladislav Horák
- rozpočtová opatření č. I a2l20l3' která provedla RM
- závěrečný účet městyse Boleradice za r,2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

městyse Boleradice zar.2012 s výhradou a přij ímá nápravné opatření ke zjištěným chybám a
nedostatkům

- účetní závěrku městyse Boleradice za r. 2012 s výsledkem hospodaření ve výši Kč 1 528 ó55,81
- vyÍazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ dle náwhu inventarizační komise
- dohodu o postoupení práv a povinností ze smlour,y o nájmu býu č. 5, ze smlouvy o budoucí kupní

smlouvě k bytovéjednotce č. 5 a ze smlouly o úhradě podílu na výstavbu bytového domu č.p. 325
ve vlastnictví městyse Boleradice mezi panem Markem Hrdým, paní Dianou Hrdou, panem Ivo
Langerem a městysem Bo1eradice

- odprodej části pozemku p.č' 26811 o ýměře 165m2 v k.ú. Boleradice, kteý je zapsán na LV č.
10001 dle předloženého geometrického plrínu č. 660-212013, kterýje součástí přílohy k zápisu,
ondřej i Klepáčkovi, trvale býem Urbánkova 14' 624 00 Bmo a Veronice K1epáčkové, trwale
býem Kondradova 11, 628 00 Bmo, za cenu 40 Kč/m2

. záměr na odprodej pozemků p'Č' 552l|,55212 a 55213 zapsaných na LV 10001 v k.ú. Boleradice dle
přílohy, kteráje součástí zápisu

zmocňuie:
- Starostu k podpisu dohody o postoupení práv a povinností ze smlour,y o nájmu bytu č. 5, ze

smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytové jednotce č. 5 a ze smlour,ry o úhradě podílu na
výstavbu bytového domu č.p. 325 ve vlastnictví městyse Boleradice mezi panem Markem Hrdým,
paní Dianou Hrdou, panem Ivo Langerem a městysem Boleradice

. starostu k podpisu kupní smlouvy na odprodej části pozemku p.č. 268/1 o ýměře 165m2 v k.ú.
Boleradice

ukIádá:
- staIostovi - zveřejnit záměr na odprodej pozemků: p.č. 55211,55212 a 55213 zapsaných na LV

10001 v k.ú. Boleradice

stanoví:
termín příštího zasedini Zastupite]s1@&.ěFtyse předbéŽně na čtvftek 25 .7 .2O. , r.lrtsĎ / |íó/ -.-Ň\
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Ing. Libor Hřib 
\mistostarosta \
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