
Usnesení z 11. zasec]ání Zastupitelstva městvse Boleradice
konaného dne 19.6.2008

Zastupitelst\'o městyse Bolerar]ice, které se seš]o r'ra svál zasedání

bere na vědomí:
- zplávu o plnění úkolťt z minulého zasedání
. zprá\'u Kontlo]ního výbonr
- zprá\'u Finančního výboru
' zprávu o čilx]osti Rady nčstysc

volí:
- komisi návlhovou ve sloŽení: Libor stclíik, Ing. Jiři Zal.íc. Mgr. Petr Koráb

schvaluiei
. uplavený program zasedání (vťazen bod č' 12 žádost p- ]eŽe)
- o\'ěřovate]e Zápisu: Luboš Capka' JiŤí Kiižtik
- závěrečný účet městysc Bolcladicc za lok 2007 bez výhmd

rozpočtové opatřeni č' 2i'2008, které provcd]a Iada a lozpočtové opatiení č.312008
- prodej obecního pozemku p'č. 20617 o rýněře 502 m2 p. Danie]u Kočímu' býem Bmo,

vltavská 5. za podmínek stenovenýoh zastupitelstvern rnčst}'se prc tuto lokalitu
usnesením ó' 6/'2007 ze díe 23'8'2007

- plodej obecních pozemků p'č. 3 726 o výměie 288 ln2. p'č' 37271] o Úněře 191 m2a
p'č.s|. 276 o výněře 72 1n2 p. Josei.u Pučkoli' býem Bolerádice 40il, za podmínek
stanovených zastupitc]stvenr městyse plo tuto lokalitu usnesením č' 6/2007 zc dne
23.8.2007

- prodej části obecního pozemlu p'č' 4045/1 p' Františku Kabelovi, Znojmo, za cenu
obvyklou

. prodej části obecního pozenku p.č' 4045'11 o \'ýněie 30 m2 olJujednotě Boleradice za
cenu obvyklou

- bezuplatoý pievod pozemků p'č. 3852, 3853' 385'1, 3855 a ]857/l v k.ú. Boleradice do
majetku TJ Sokol Boleradice

- odkoupení částí pozemku p'č.PK l6l9označenévCPjakop'č' 1599i51 o liměře,11
m2 a p.č. 1599/52 o výměie 35 m2 v k.ú. Boleradice od firmy Lamlnun's.r'o'
Boleradice do vlastníctví městyse Bo1eladicc za ccnu oblryklou

- piidčlení b)tu č. 6 v b),tovém domě č.p' 325 v Bo]cradicích za podmín|y. že ne,jpozději
r'den podpisu nájemnlí sm1our'y s1oží nájemce část1'.u' kteráje rrásobkem lealizační
ceny zajeden m2 býu a skutečné v]íměry b}tu ti. Kč 1' 178'.{56.- a dále bude p]atit
obv.vklé lněsíční nájemíé dle nájemní smlou\.v vc výši Kč 2.158,- do uplylutí lhůty
dvaceti 1et od kolaudace byto\,ého donu

neschvaluie:
- žádost p' Danie1a Kočího (čj'334i08) o odprorlej obecních pozcmků p'č. 3726 o \ýněře

28E m2' p'č' 3727i 1 o v]iměie l91 n12 a p.č'st' 276 o v1měře 72 m2



zmocňuie:
- starostu k podpisu Sn]uv o snlollvách budoucich s p. .losetbn Pučke]n a p' Danie]em

Kočím
- stalostu k podpisu Kupních smluv s p. Flalrtišken Kabelou, or]em jednotou Boleradioe

a Laminum. s.r.o. Boleradice
- staÍostu k podpisB Smlouvy o bezúplatnán pievodu obecnícl'r pozcm]ď s TJ Sokol

Boleladice a všech dokunontťl spojených s pievodem

uktádá:
- návrhové komisi z ni11ulého zasedání zastupitelstva doplnit usnese ze zasedání ze

dne ]0.4'2008 o bod nesch\'aluje pověiení výboru kontro]ního kolitlolou cesto\,ních
\'ýkazů lng. Zajíce Za rck 2007' kontlolou zápisů ze zasedání RM a ZM a kontlolou
těžby v lcsích v lnajetku mčstyse

- radě městyse v}pracovat do příštiho Zasedání zastupite]stva městyse zprá\.u o sta\,u
prodeje a obsazení pozenrků v 1okalitě Vrclrní ulice

- Iadě městyse oslo\'it zájemce o bý č'ó' v bytovém domě č. 325 a sdělit jim finanční
podmínky schválené zastupite1stven,i s tím, Žc záicmci v tcmínu do 31'8'2008 předloží
bzmkovní garance' žcjsou schoprri uhradit požadol'anou částL.u při podpisu sn'r1ouvy'
nqipozděj' 'šdk Jo ]0 o.]onq

sI&novl:
- že v případě r'íce zájcrncťl o b)'t č. 6 lozhodne los
- tennín pŤíštího zasedání Zastupitelstva městyse pŤedběžně na čtvrtek 18 '9.2008
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