
Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva 
Obce Bojanovice 

konaného 20. února 2019  
 

určuje:   - zapisovatele               -  Přibíková Hana 
               - ověřovatelé zápisu:           -  Mrázová Jitka, Záhora Petr,  
 
volí:      - návrhovou komisi:          - Bestahovský Jiří, Fiala Jan, Dufková Helena 
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 
 
doplnění o další body: 
- hasičské vozidlo  
- revokace usnesení č. 2 z 10. 12. 2014 – MDŽ 
- obnova budovy č. p. 102 v k.ú. Bojanovice 
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 
usnesení č. 6/1 bylo přijato 
 
 

schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 1 a 2/2019 – příloha č. 2 k bodu 4) 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 

 usnesení č. 6/2 bylo přijato 

 

- závěrečnou inventarizační zprávu o provedení inventarizace Obce Bojanovice k 31. 12. 2018 

včetně protokolu o vyřazení nepotřebného majetku – příloze č. 3 k bodu 5) 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 6/3 bylo přijato 

 

- strategický plán obce Bojanovice na léta 2019 -2020 s výhledem do roku 2030 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 6/4 bylo přijato 

 

- změnu č. 1 ÚP Bojanovice – dle přílohy č. 1 tohoto usnesení k bodu 7) 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 6/5 bylo přijato 

 

- koupi hasičského vozidla pro JSDH Senešnice – značka Man, typ 9.136, registrační značky 

3SJ9969 z majetku Obce Jinočany do majetku Obce Bojanovice za cenu uvedenou ve 

znaleckém posudku číslo 3-2019 tj. 240 000,- Kč. 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 6/6 bylo přijato 

 



souhlasí: 

- s přípravami prací na vybudování vodovodu – studna Senešnice do čp. 19 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 6/7 bylo přijato 

 

- ze zpracování strategický plán obce Bojanovice na léta 2019 – 2022 s výhledem do roku 2030 a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy  

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č.6/8 bylo přijato 

 

nesouhlasí: 

- s úpravou rybníka v části obce Senešnice 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 6/9 bylo přijato 

 

pověřuje: 

- starostu obce k uzavření kupní smlouvy o koupi hasičského vozidla pro JSDH Senešnice 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 6/10 bylo přijato 

 

- starostu obce k podání žádosti o dotaci z MMR na obnovu, zateplení, stavební úpravy a zvelebení 

budovy č. p. 102 v k.ú. Bojanovice 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;   

usnesení č. 6/11 bylo přijato 

 

- starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s PRISVICH, s r.o. v souvislosti s plněním změny č. 1 územního 

plánu Bojanovic 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 6/12 bylo přijato 

 

ruší: 
- příspěvek na oslavy MDŽ ve výši 150,- Kč na ženy trvale bydlící v obci Bojanovice – dle usnesení č. 2 
ze dne 10. 12. 2014 
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 
usnesení č. 6/13 bylo přijato 
 

stanovuje: 

- příspěvek na oslavy MDŽ pro ženy trvale bydlící v obci Bojanovice ve výši 200,- Kč 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 6/14 bylo přijato 

        
bere na vědomí: 

- rozbor hospodaření za rok 2018  

- informaci o vzniku Lečického spolku 

       Mgr. Václav Branný  

                              starosta 



 



 



   


