
Zastupite1stvo městyse Boleradice. které se seš1o na svón-r zasedání

bere na vědomí:
- in|ornraci o prťlběhu výběrového řízení na akci ..Revitalizaci návsi..

volí:
- komisi návrhovou ve sloŽení: Dr' Dralromír Hausner. Ing. Jaromír Sedláček, PaedDr. Stanislav

Svoboda

schvaluie:
. program dnešního zasedání ZM rozšířený o bod č. 7
- ovět'ovatele zápisu: Ing. líři Zajíc^ p. .Iiří Machač
. vyloučení společnosti PM Realstav s.r.o. na základě doporučení hodnotící komise z další účasti ve

r'eřejné zakázce s názvem.' Revitalizace rrávsi v Boleradicích l. etapa..
- přidělení veřejné zakázky s názvem.. Revitalizace návsi v Boleradicích _ l. etapa..na základě

výsledku posouzení a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí společnosti HaSt. Spol. s r.o.
HustopeČe

- Dohodu o postoupení práv a povinností ze Smlour'y o nájmu bytu č. 4 a ze Smlouvy o budoucí
kupní smlouvě k b1.tové jednotce č. 4 bytovéhp domu č.p. 325 ve vlastnictví Městyse Boleradice
mezi panem Ivanem Somnerem' paní Věrou Sommelovou! panem Michalem Horákem. paní
Martinou Horákovou a Městysem Boleradice

- prodej části pozemku p.č. 3183/l o výměře 95 rn2. části pozemku 348419 o vý'měře 9 m2. a část
4008/1 o výměře 7 m2 zapsaných na LV 1000l v k.ú. Boleradice dle GP č. 674-lO8l2013 za cenu
20'- Kčlm2 paní Marii otýpkové. Boleradice 298.

- záměr na odprodej části pozemku p.č. 3483/ l zapsaného na LV 1 0001 v k.ú. Boleradice

rrověřuie:
- StaroStu k podpisu Smlouvy o dilo na akci ".Revitalizace návsi v Bolera<1icích - 1. etapa., se

společností HaSt" spo1. s r.o. Hustopeče
- starostu k podpisu Dohody o postoupení práv a povit-ností ze Smlouvy o nájmu byu č,4 a ze

Smloul'y o budoucí kupní smlouvě k by'tové jednotce č.4 býového domu č.p. 325 ve vlastnictví
MěstySe Boleradice mezi panem ]vanem Sommerem. paní Věrou Sommerouóu. pun.- Michalem
Horákem. paní Mafiinou Horákor'ou a Městysem Bo]eradice

- Starostu k podpisu kupní smlour'y s p. Marií otýpkovou. Boleradice 298 prodej části pozemku p.č.
3483/1 o výměře 95 rn2. části pozemku 3484/9 o výměře 9 m2, a část 4008/1 o výměře 7 m2
zapsaných na LV l0001 r'k.ú. Boleradice dle GP č. 674-l08/2013 za cenu 20.- Kč/m2

ukládá:
- starostovi - zveřejnit záměr na odprodej části pozemkr:: p.č. 3483/1 zapsaného na LV 10001 v k.ú.

Boleradice

stanoví:
- termín příštího zasedání Zastupitelstva něstyse předběŽně na čtvrtek 28.11.2013 v 19:00 hod.

lng. Libor Hřib
míStoStaroSta
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