
(Jsnesení z iB. zaseddní Zastupitelstva městvse Boleradice
konaného dne 13.2.2014

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání

bere na vědomí:
- zprávu Starosty o plnění úko]ů z minulého zasedání zastupite|stva městyse
- zprávu Starosty o činnosti rady
- zprávu Výboru finančního
- zprávu Výboru kontrolního
- zprávu o výsl. řádné inventarizace majetku, závazki a pohledávek městyse Boleradice zarok20l3
- proplacení faktury (č. faktury: FV 130537) ve ýši 20.000,- Kč za poskýnuté služby firmě Regionální

poradenská agentura s.r.o.

volí:
- komisi návrhovou ve složení: Ing. Jiří Janda, Dr. Drahomír Hausner, Jiří Machač

schvaluie:
- program dnešního zaseďáníZM
- ověřovatele zápisu: PaedDr. Stanislav Svoboda, Mgr. Petr Koráb
- rozpočet městyse Boleradice na rok 2074, ato jako vyrovnaný s částkami: příjmy 9.835.300,. Kč,

financování - 5.3z7 ,900'- Kč a výdaje 1 5.1 63.200,- Kč
- přidě|ení dotací nar.2014 spolkům aorganizacím (přílohaje součástí zápisu)
- rozpočtoqý qýhled městyse Boleradice na období Žols -zotg
- rozpočtová opatřeni č. 1212013, která provedla RM
- záměr na prodej pozemku p.č. 3483122 a část pozemku p.č. 3483l1 v k.ú. Boleradice
- prodej části pozemku p.č. 40451131 o ýměře 67 m2 zapsaného na LV 10001 v k.ú. Boleradice za cenu

40,- Kčlm2, dle GP 689-212014, kte{ý je součástí záptsu, panu Václavu Stehlíkovi, Tábory 1180/30, 693 01

Hustopeče
- smlouvu o poskýnutí úvěru ve výši 2.500.000 Kč s Komerční bankou' a.s.
- vyÍazení nepotřebného majetku měsýse dle přílohy' která je součástí zápisu
- bezúplatný převod ozvučovacího zařizeni - inv. č. 33330027 Divadelnímu spolku Boleradice
- záměr na prodej notebooku Lenovo N100 - inv. č. 10l0017 Za cenu 1000,- Kč

zmocňuie:
- starostu k podpisu Smluv o pos|qrtnutí dotace zrozpočtu městyse Boleradice s jednotliými

spolky a organizacemi
- starostu k podpisu Kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 4045lI31 s panem Václavem Stehlíkem,

Tábory 1180/30,693 01 Hustopeče
- starostu k podpisu Smlouly o poslg'tnutí úvěru ve ýši 2.500.000 Kč s Komerční bankou' a.s.

ukládá:
- starostovi - zveřejnit záměr na prodej pozemku: p.č,. 3483l22 a část pozemku p.č. 3483lI
- starostovi-zveřejnitzámér naprodej notebooku LenovoN100 - inv. č. 1010017 ZaQen:u1000,- Kč
- starostovi- zaÍadit do programu příštího zasedáni Zastupitelstva měsýse žádost Mgr. Petra Korába (čj..

s3slz013)

stanoví:
- termín příštího zaseďání Zastupitelstva měsýse předběžně na útery 6.5.2014 ve 20:00 hod.


