
Usnesení z ]5. zuseddní Zastupitelstva městvse Boleradice
konaného dne 30.7.2013

Zastupitelstvo městyse Bo1eradice, které se seš1o na svém zasedání

bere na vědomí:
- zptávtt starosty o plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva měStyse
- zprávu starosty o činnosti rady
- zprávu výboru finančního
. zprávu výboru kontrolního
. informaci o pruběhu výběrového řízení na akci ."Revitalizaci návsi..

voli:
- komisi návrhovou ve sloŽení: p' Jan Koráb' p. Marek Koráb. p. Jiří KřiŽák

schvaluie:
. program dnešního zasedání ZM
- ověřovatele zápisu: Ing.František Koráb. p. Milan Novotný
- rozpočtová opatření č. 3'4.5 a 6/2013' která provedla RM
- záměr na odprodej části pozemku p.č. 3484/9 zapsaného na LV 10001 v k.ú. Boleradice dle přílohy

č. 1, kteráje součástí zápisu
- záměr na odprodej pozemku p.č,348312 zapsanéhp na LV 10001 v k.ú. Boleradice dle přílohy č. 2,

která je součástí zápisu
- záměr na odprodej pozemku p.č ' 45612' 45712 a 45512 zapsaných na LV 10001 v k.ú. Bo]eradice

dle přílohy č. 3, která.je součástí zápisu
- Strategický plán Městyse Boleradice na roky 20l3-2023
- finanční dar pro vybranou obec postiŽenou záplavami ve výši 10 tis. Kč
- revokaci usnesení z'e dne 77.6.2012 _..ZM schvaluje odměny členům Zastupitelstva dle přílohy č.

1, v souladu S naříZením vlády č. 3712003 Sb.. s platností a účinností od 18.6.2012... odměny členům zastupitelstva dle přílohy č. 4, kteráje součástí zápisu v souladu s nařízením vlády
č.3712003 Sb.. s platností a účirrností od 18.6.2012

uk|ádá:
- Starostovi - zveřejnit zámér na odprodej části pozemku: p.č. 348419 zapsaného na LV 10001 v k.ú.

Boleradice
- starostovi - zveřejnit záměr na odprodej pozenrku: p.č. 3483/2 zapsaného na LV 10001 v k.ú.

Boleradice
- stalostovi - zveřejnit záměr na odprodej pozemků: p.č. 45612, 45712 a 45512 zapsaných na LV

1 0001 v k.ú. Boleradice
- RM vybrat vhodnou povodní postiŽenou obec a zaslatji finanční dar ve schválené výši

stanoví:
- termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse předběžně na čtvrlek 15.8.20l3 ve 20:00 hod.

Ing. Libor Hřib
mistostarosta


