
  

Zápis č. 14 ze zasedání   

zastupitelstva obce Bojanovice  

konaného dne 10. srpna 2020  

v Bojanovicích  
Navržený program:  

1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu   

2) rozpočtové opatření č. 4/2020  

3) směna pozemků v k.ú. Senešnice  

4) úprava nájemného 

5) Český červený kříž – finanční podpora 

6) různé  

7) usnesení a závěr  

 

 

K bodu 1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu:  

Zahajuji dnešní zasedání zastupitelstva obce Bojanovice.   

Vítám jeho členy v počtu 6 – (omluven Jan Fila) jednání zastupitelstva obce je 

usnášení schopné. Pro dnešní zasedání určuji jako zapisovatele paní Přibíkovou 

Hanu.  

  

Dále určuji ověřovatele zápisu a to: paní Jitka Mrázová a pan Petr Záhora. 

  

Prohlašuji, že zastupitelstvo obce je unášení schopné.  

  

Hlasování  

pro:   6 proti:   0 zdržel se:   0 

Usnesení č. 14/1 – bylo přijato  

     

  

K bodu 2) rozpočtové opatření č. 4/2020: (příloze č. 

rozpočtové opatření č. 4/2020:  

- navýšené výdajů na paragraf – rekonstrukce místních komunikací v obci 

Bojanovic o 592 959,- Kč,- Kč – výdaje budou pokryty z přebytku roku 

2019; 

- zakoupení audiotechniky ve výši 60 660,-  výdaje budou pokryty 

 z přebytku na opravu budov; 

  

Hlasování  

pro:   6 proti:   0 zdržel se:    0 

Usnesení č. 14/2 – bylo přijato  



  

  

  

K bodu 3) směna pozemků v k.ú. Senešnice  

Dne 23. 6. 2020 byl vyvěšen záměr směnit pozemky v k.ú. Senešnice za to: 

- pozemek parc.č. 123/2 – orná půda o výměře 1610 m2 ve vlastnictví Obec 

Bojanovice za pozemky parc.č. 292 – ostatní plocha o výměře 378 m2 (část) a 

pozemek parc.č. 291/3 – travní plocha o výměře 1212 m2 ve vlastnictví manželů 

Miroslava a Ivany Zápotockých. 

.  

  

Hlasování  

pro:    6 proti:   0 zdržel se:   0 

Usnesení č. 14/3 – bylo přijato  

  

  

 

K bodu 4) úprava nájemného:  

Úprava nájemného v budově čp. 56 v Bojanovicích (bývalá škola) pro firmu 

WULF-Czech – ročná nájemné v roce 2020 činí 52 735,- Kč. 

Zastupitelstvo nesouhlasí s úlevou na nájemném pro rok 2020 

  

 

Hlasování  

pro:    6 proti:   0 zdržel se:   0 

Usnesení č. 14/4 – bylo přijato  

 

 

K bodu 5) Český červený kříž – finanční podpora 

 

Zastupitelstvo obce Bojanovice projednalo žádost o finanční podporu pro ČČK 

na s touto podporou nesouhlasí. 

 

Hlasování  

pro:    6 proti:   0 zdržel se:   0 

Usnesení č. 14/5 – bylo přijato  

 

 

K bodu 6) různé: 

 Dufková – oprava veřejného osvětlení v Bojanovicích (Zajíček, Beneš, 

Vítek, Medelský; 

 Sleza – zvon Senešnice – vypadlý jistič – zvon nefunguje – oprava 

 Sleza – oprava budovy a zdi u hasičské zbrojnice v Senešnici 

          - oprava skladu SDH u kaple 

 



 

  

K bodu 5) závěr:  

Závěr zasedání provedl starosta obce pan Mgr. Branný  

  

 

 
Zasedání ZO zahájeno v 17,00 hodin 

Zasedání ZO ukončeno v 18,20 hodin  

 
Přílohy:  

1) rozpočtové opatření 4/2020 – příloha č. 1  
2) informace o konání ZO Bojanovice  

  

  

 

  

 Ověřovatelé zápisu:  Mrázová Jitka …………………. 

 

     Záhora Petr  …………………  

       

  

Mgr. Václav Branný  

                        starosta obce  

 

 

Zapsala: Přibíková Hana 


