(Jsnesení z 17. zasedání Zastuoitelstva městvse Boleradice
konaného dne 28.1 1.201 3
Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedémí
bere na vědomí:
zprávu starosty o plnění úkolůz minulého zasedéni zastupitelstva městyse
zptávu starosty o činnosti rady
zptávltvýborufinančního
zprávu qýboru kontrolního
informace o pliínu inverftanzace

-

volí:

-

komisi náwhovou ve složení:Koráb Jan, Horák Ladislav, Novotrrý Milan

schvaluie:

-

.
-

program dnešníhozasedáníZM
ověřovatele zápisu: Ing. JIříZajíc, JníI<Íižák
rozpočtová opatření č,7,8,9,10 al|l20l3, kÍerá provedla RM
pravidla rozpočtovéhoprovizoianadobu od I.I.20l4 do schvrílení rozpočtu městyse nar.2014
s tím, že budou brazeny pouze nutné vydaje na provoz uřadu městyse a obce, provoz příspěvkové
orgatizace, budouplynule financovány zahájen'p investičníakce,závazky vyplyvajícízuzavŤetých
smluv, brazeny výdaje na případné řešení hav'.arijních a|<izových situací
dodatek č. 1 k ňzovací listině příspěvkové otgantzase městyse Boleradice (čj. 503/09) ze dne
28.8.2009
zapsanýchnaLV 10001
zátměr naodprodej ěrístípozemkůp.ě.268l|,293145'293198a293l84
v k.ú. Boleradice dle přílohy č. 1, která je součástí zápisu
zétměr na odprodej ěásti pozemku p.č,.4045lL3I zapsaného na LV 10001 v k.ú. Boleradice dle
přílohy č.2,která je součastízápisu
prodej pozemku p.č.45612 o qýměře 5 m2 zapsaného na LV 10001 v k.ú. Boleradice zacenu2}
Kělm2 panu Josefu Rusmanovi, Němčiěky 192
prodej pozemků p.ě. 45712 o qýměře 5 m2 zapsartého na LV 10001 v k.ú. Boleradice za cenu2}
Kělm2 manželůmMaÍtě a Josefu Kučerov1ým, Boleradice 319
prodej časti pozemku p.č:.348312 o výměře 81 m2 zapsaného na LV 10001 v k.ú. Boleradice dle
GP č. 670.7612013, ktery je souěastí zápisu, zacen1t40KélÍn2, paní Libuši Bednaříkové, Kubíkova
14,

Brno

prodej části pozemku p.č:.348312 o výměře 224 m2 zapsaného na LV 10001 v k.ú. Boleradice dle
GP č. 670-7612013, kteý je součástízápísu,zacerLu40Kčh712, panu Zbyšku Loveckému,
Boleradice 149
prodej části pozemku p.č.348312 o v'-ýměře 166 Í112 a ěásti pozemku 3483/I o ýměře 4 m2
zapsartýchna LV 10001 v k.ú. Boleradice dle GP ě.670-7612013, kter.ý je souěástí zápisu, zacenll
40Kč,lÍ772,paníMarii Kaňurkové, Fillova 107i10, Bmo
prodej části pozemku p.č.348312 o qýměře I28 m2 a části pozemku p.č. 3483i 1 o výměře |4 m2
zapsartýchna LV 10001 v k.ú. Boleradice dle GP č.670-7612013' kteý je součástízápísu,zacetilJ
40Kčlm2, paní Aieně Petlákové, Boieradice 402;parti Martě Kučerové,Boleradice 319 a paní
Jiřině Straškrábové, Masarykovo niím. I70l40" Podivín
prodej části pozemku p.ě.348312 o ''n.ýměře tlg m2 a časti pozemku p.č:.348311o qýměře 25 m2
zapsaných na LV 10001 v k.ú. Boleradice dle GP č.670-7612013, kteý je součástí zápisu, zacer'lJ
40Kč,lÍ172,panu Liboru Bďinovi, Boleradice 166
prodej ěásti pozemku p.č.348312 o rn.ýměře 84 m2 a ěásti pozemku p.č. 3483/1 o qýměře 44 m2
zapsaných na LV 10001 v k.ú. Boleradice dle GP ě. 670-7612013' ktery je součástízápisv, za cerLu
40KělÍ112, panu Tomaši Koutníkovi, Antonína Macka 2279/9,Brno
odkoupení pozemků pod místrríkomunikací v ulici Zahrady dle přílohy ě. 3, která je souěrístí
zápisu za cerLLL 30 Kěl m2 dle zpracovaného znaleckého posudku

ukládá:

.

.

starostovi - zveřejnit zémĚt na odprodej částí
pozemků : p.č.268/1,293145,2g3lg8 a293l84
zapsartých na LV 10001 v k.ú. Boleradice
starostovi - zveřejnit zárrněr na odprodej části pozemku
: p.č. 4O45l131 zapsaného na
f -_-..
LV 10001
v k.ú.

Boleradice

zmocňuie:

iffi*u,u,!;oo''u

-

kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 456/2s panem
Josefem Rusmanem,

kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 457/2s
manŽeli Kučerovými,
ilfr::ffi"o,n,,"noo''u
starostu _ k podpisu kupních
na prodej částípozemků p.č. 3483/2
a 3483lI s paní Libuší
'-l:"
Bednďíkovou' panem Žbyskem
l,oveckym,;'"í fu;i raririitovo',í',i Alenou peuatovou
,paní
pani Íirinou Straškráb#ů;m Liborem
Bařinou

řffi-*,erovou'
starostu

a panem Tomášem

- k podpisu kupních smluv

na odkoupení pozemků pod místníkomunikací
v

stanoví:
termín pffštího zaseďáruZastupitelstva
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