
IJsnesení ze 14. z,asedání Zastupitelstva městvse Bolerudice
konaného dne 20.1 1.2008

Zasťupitelstvo městyse Boleradice, lÍeré se sešlo na svém zasďiíní

bere na vědomí:
- zprál'rr o plnění úkolů z minulého zasediní
- zprávu Kontro1ního výboru
- zprálu Finančního ýboru. zprálrr o čirurosti Rady městyse
- informaci o přípravě rozpoČtu
. informaci o stavbě rozhúďny
- informaci o instalaci radaru
.informaciokontíníplesůvroce2009_31.1.-Divadelníbá,21.2'_Krojovanýples

volí:-- komisi náwhovou ve složení: Mgr. Petr Koráb, p. I,adislav Horrák, Ing. Jaromír Sedlráček

ruší:--.l své usne seni ze zaseÁini konaného dne 19.6.2008 ve věci odkoupení pozemku p.č. 1599152

od firmy Lamiaum s.r.o. Boleradice

schvaluie:
- program zasedání
- ověřovatele zápisu: Ing' František Koráb,Ing, JiÍi Zajíc
- smlouvu č. 6206-0451001108 o zřízení věcrrého břernene s E.oN Distribuce a.s'

- odprodej ěásti pozemku p .ó. 2283l1r manželům Zoubkovým' Boleradice 37,I , za cenl
obvyk1ou. Přesná výměra prodávané části pozernku bude urěena geometriclcým plánem' kteý
objednají a ubradí žadatelé.

- odprodej části pozemku p .č.29316 pant Janu Stehlíkovi, Dolní Benešov, za cenu |8,- Kělm2'
Přěsná výměra prodávané části pozemku bude určena geometrickým plrínem' který objedná a

úradí žadatel.
- náwh rozpočtového proúzoria od 1.1.2009 do doby schválení rozpočtu městyse na rok 2009

v rozsahu viz' zápis z dnešního zasedání Zastupitelstva městyse
. rozpočtové opatření č. 6, které provedla Rada městyse a rozpočtové opatření ě. 7 a 8

neschvaluie:
- odprodání pozemku p.č . 4046120 panu l1římu Pražákovi, Boleradice 1 27

zmocňuie:
. starostu k podpisu kupní smlouly s manželi Zoubkov1imi
- starostu k podpisu kupď smlouvy s panem Janern Stehlíkern, Dolní Benešov
- stalostu k podpisu smloulry o zÍízení vécného břemene s E.ON Distribuce a.s.



L

ukládá:
. starostovi _ vyvolat jetlnání se zájernci o odkoupení části pozemku p.č. 33512 a záležitost

znolu pŤedložit k projednání ZM na pŤíštím zasedárr{

- ělenrim inventarizaěních komisí * provést do konce roku 2008 inventarizaci majetku městyse
Boleradice

- Radě městyse a v1fboru firrančnímu - vypracovat náwh rozpoětu městyse na r' 2009 a pÍedložtt
jej k projednríní na nejb|ižšim zasedání ZM

- Radě městyse a vj'boru kontrolnímu _ pŤipravit spoleěně podmínky pro těžbu dŤeva v obecních
iesích

stanoví:
- termín pŤíštího zasedání Zastupitelstva městyse pŤedběžně na 15.1.2009 v 18'30 hod'
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