
Usnesení č. 12. ze zasedání zastupitelstva  
Obce Bojanovice 

konaného 16. prosince 2019 
v Bojanovicích 

 
určuje:   - zapisovatele                               -  Přibíková Hana 
               - ověřovatele zápisu:                      -  Sleza František, Záhora Petr,  
volí:  - návrhovou komisi:                        - Bestahovský Jiří, Dufková Helena, Fiala Jan 
 
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 
 
souhlasí: 
- s doplněním programu o body  

 výše odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., platné od 1. 1. 2020 

 úprava OZV č. 2/2015 (o třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Bojanovice) 

 
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se;  
usnesení č. 12/1 přijato 
 
- s převodem pozemku parc. č. 715, 716 a 721 v k.ú. Malá Lečice  
 
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 
usnesení č. 12/2 bylo přijato 
 
 
schvaluje: 
- rozpočet na rok 2020 - schvalovaných dle paragrafů – jako vyrovnaný – příloha č. 1 k bodu 3) 
 
hlasování: pro 6, proti 0, udržel se 0; 
usnesení č. 12/3    bylo přijato 
 
- střednědobý výhled rozpočtu obce Bojanovice na roky 2020 – 2022 – jako vyrovnaný – příloha č. 2 k bodu 4) 
 
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 
usnesení č. 12/4 bylo přijato 
 
 
-  OZV obce Bojanovice č. 1/2019 (o třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Bojanovice) – příloha č. 3  
 
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 
usnesení č. 12/5 bylo přijato 
 
 
 
 
 



 
stanovuje: 
- výši odměn členů zastupitelstva dne nařízení vlády č. 318/2017 Sb., platné od 1. 1. 2020 – příloha č. 4 
 
- neuvolněný místostarosta    - 14 630,- Kč 
- neuvolněný předseda výboru    -   2 894,- Kč 
- neuvolněný člen zastupitelstva   -   1 448,- Kč 
s účinností od 1. 1. 2020 
 
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1; 
usnesení č. 12/6  bylo přijato 
 
pověřuje: 
- starostu obce k realizaci posledního rozpočtového opatření s důrazem na plnění rozpočtu obce za rok 2019 
 
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 
usnesení č. 12/7  bylo přijato 
 
bere na vědomí: 
- smlouvu o dílo uzavřenou mezi starostkou SOMR Zuzanou Kuthanovou a předsedou představenstva 
 Komwag, a.s. - Jaroslavem Stružkou o zajištění odvozu nebezpečného a elektro odpadu 
 
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 
usnesení č. 12/8  bylo přijato 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Václav Branný 

                         starosta 
 
 


