
Usnesení z 12' zasedóní Zastupitelstva městvse Boleradice
konaného clne 4.9.2008

Zastupitelstvo mčstyse Bo]eradice. ktcré se sešlo na sr'ém zasediíní

bere na vědomí:
zpráru o plnětrí úkolů z nrinulélro zasedání

- zprár'u Kontrolního rýborrr
. zprár'u Finančního výboru
- zprá\'u o činnosti Rady měsq/se
- žádost o dotaci s názvem 

''Regenerace návsi v Bo]cradicích.. do Regioná1níl]o operačního
prog1amu Jiho\'ýchod, opatřcní 3 '3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. kdy žadatelern
bude DSo Dobrá voda. a zavazuje se zabezpečít spolufinancování tohoto projektu vc výši s\ é
spo]uúčasti na daném projektu. dlc podmírlek stanovených poskýovatc]em dotace. Rovněž se
zavazrrje zabezpečit hladké 1inancol'iiní oelé akce tak, abJ' nedošlo k ohroŽeníjejí realizace

- inl.onnaci o piípravě dalŠích projektů
in|o-racc o pnlbéhLl starchnrih 1..ac'

- inldrmaci o piípravě na zavedení IDS
informaci o příprar'ě rozpočtu na lok 2009

. inÍbllnaci o přípravě a terminech voleb do Zastupitelstva J1nK

voli:
- komisi návlhovou ve sloŽení: Ing. Františck I(oIáb' Libor stel ík, Ing. Jarornír Sed1áček

revokuie:
- své usnescní ze zasedáni konanél'io drre 19'ó.2008 ve věci plodeje b}tu č' 6

schvaluie:
- progra1n zasedání
- ověřovatcle Zápisu: Jiří Machač. Mgr. o1ga Reiterová
- rozpočtové opatření č' 4. kteró prcvedla RM a rozpočtové opatiení č' 5
- pijspě\'ek Zo Tcchspoft Boleradice ve výši .10 tis. Kč na výdaje spojené s prl'prar uu a

lydáním knihy o Svazamu Teohspoltu
- odpÍodání částí obecního pozemku p.č.st. 547,/2 oddělených geomet.ickim p]ánem č. 322-

1712000 jako p'č' 159919 o r,;íměře 15 m2. 1599/1 l o vj,něře 279 n2, 1599'112 o viměřc 1 m a
] 599/13 o V}'měie 10 m2 v k'ú. Boleradice za cerru obvyk1ou tirmě Vinaist\ r Šlanccr' s.''o'
Boleradicc

- odkoupeií pozemku p'č.3741 od p. Antonína Machače za ccnu obl'}'k]ou, \:hněra pozemku
bude ulčcna GP' ktelý zajistí kupuiící strana

- odprodáni pozemku p.č.st'258l,3 o vj,rněře zl0 m2 panu Zdeňku Bučkovi ze cqru obr'yklou. l''jezd firenních koiových traktoru s \']ekem LZ Zidlochor'ice na základě žádosti Po]esí Diváky
SPZ: BV 6l-l'l a BO 54 86

souhlasí:
- s pŤedložením Žádosti o dolaci s náZvem ,,Regenerace návsi v Boleradicích.. do Regionálniho

opelačního programu Jihovýchod, opatřcni 3'3 Rozvd a stabilizace venkovských sidel. kdy
Žadatelem bude Dso Dobrá vocla' a zavazuje se zabezpečit spolu1inancování tohoto projektu
vc výši své spoluúčast] na danén projektu' clle podmínek stanovených poskýovatc]em dotace.
Rovněž se za\'azuje zabezpečit hladké fu1ancování ce]é akce tak. aby nedoš1o k ohrožqríjejí
Iealtzace



trvá:
na zacho\'ání Diavomocí vÝboru kontrolního v zákonném lozsahu

l'ověřuiei
- výbor finančni zpraoovánim návrhu rozpočtového opatieni k zajišténí přispěvku na vydání

klihy o SvrziLrmu Techsponu

zmocňuie:
' starostu k podpisu kupní smlouvy s

- starostu k podpisu kupní smlouvy s

- starcstu k podpisu kupní snlouvy s

ukládá:
- stalosto\'i - zaslat všeln zájemcůn o b}t č'6 písemně nové podmínky prodc]c a v}zvat Je, áby

do 18 '9.2008 před1ožili na úŤad městyse závazné nabídky v zapečetěných obálkách
s označením NEoTEvlRAT BYl.
starostovi - zveřejnit neproclleně nové podmínky prodeje b1t č'6 na úřední desce a na
webových stránlách obce s výzvou na podáváni nabídek do 18.9'2008
RM - jmcnovat pětičlennou komisi pro \'}'hodnocení podaných nabídck na odkoupení býu č.6
výbéIové komisi jmenované RM - provést dne 21.9.2008 v-vhodnocoi nabídek na odkoupení
b}1u č.6. Iozl]odnout o vítčZné nabídce a stanovit další pořadí.
starostovi - připravit sm1oulu o přidě1eni dotace z rozpočtu obce na q'dání knihy pro Zo
Techsour B.r.rarli.c.
starostovi - příplavít kupní smlouvu na uYedené pozenúy plo 1imu vinďst\'í Slancar. s'I'o'
Boleradice
starostovi \'}\'olat.jednaní se zájemci o pozemek p'č. 2283/1 a záležitost znovu piedložit
I pr.rj<drari 1V nd je|o pi.slín 1a.cd.iri
starostovi zajjstit zaměřcní dotčených pozemků uvedených v bodu č' 1'1 a č' 16 a oddělení
stá\'ající oesty v dostatečné šíii pro v}tudování budoucí konunikace
stalostovi - připlavit kupní smlouvu s p' Zderikern Bučkem
zástupitelům' aby podávali RM náměty a piipominky k rozpočtu na rok 2009

odkládá:
- proicdnání bodu č. 1.1 a č. 16

stanoví:
- následující poďnínty k p.odeii b}tu č'6 \' býovém domě č. 325 v Bo]cradicích:

realizační cena býu čini Kč l.245.324'-
- zájemce složí pii podpisu smlouvy zálohu ve lÝši rninimálně 609/0 z realizační ceny b}tu
- bý bude přidělen zájemci, který ulTadí nej\Tšší zálohu
- záloha musí být sloŽena do 30.9.2008, jinak bude osloven dalši zájemce v poiadí
- zbyv.aiící část ce1ry b)'tu budc uhrazena formou měsíčních spIátek po dobu 12 let
- výše měsíčni splátky bude stanovena podle skutečné výše složené zálohy a počtu měsíců
zbýnaiicích do lhůty 12 ]et
nabídky uchazečÍr vyhodnotí konise jmenovaná RM

- jedirrýn kritériem hodnocer'ri nabídek bude výše nabídnutó zálohy
- v případně rovnosti nabídek bude rozhodnuto ]osem

telmfu oříštího zasedání ZastuDítelstva městvse na čtv

finnou VinařsM Š1alcar. s'r..o' Boleradice
p' Antonínem Macl]ačerr1
p' Zdeňkem Bučken

příštího zasedání Zastupitelstva městyse na čtvrtek 20.1y'2008

/r'fi
Líbor stehlík
místostalosta

Vwěšeno dne'. 4,1. .| .',',. 
",

v 18.30 hod.


