
Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 

Bojanovice 

konaného dne 9. prosince 2020 

v Bojanovicích  
Navržený program:  

1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

2) rozpočet na rok 2021 

3) SOMR – vystoupení obce Měchenice ze svazku 

4) Žádost o odkoupení části pozemku č. 129/1 a č. 130 v k.ú. Malá Lečice 

5) Žádost o odkoupení pozemku parc.č. st. 97 v k.ú. Malá Lečice 

6) Pronájem pozemku parc.č. 200/3 v k.ú. Bojanovice 

7) Revokace usnesení č. 12/6 ze dne 16. 12. 2019 

8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 39003 uzavřená dne 11. 3. 2019 na akci  

„Změna č. 1 územního plánu Bojanovic“ 

9) Rozpočtové opatření č. 9/2020 

10) Rekonstrukce chaty č.e. 145 v k.ú. Bojanovice 

11) Vodné Malá Lečice 

12) usnesení a závěr  

 

 

K bodu 1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu: 

 

Zahajuji dnešní zasedání zastupitelstva obce Bojanovice.   

Vítám jeho členy v počtu 7 a prohlašuji, že jednání zastupitelstva obce je usnášení 

schopné. Pro dnešní zasedání určuji jako zapisovatele paní Přibíkovou Hanu.  

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

 

 

K bodu 2) rozpočet na rok 2021: (příloha č. 1) 

 

Členové zastupitelstva obce projednali návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh byl 

zveřejněn na úřední desce Obce Bojanovice dne 23. listopadu 2020 (též i 

v elektronické podobě na stránkách obce www.obecbojanovice.eu.) 

Zastupitelé obce návrh rozpočtu doporučili schválit jako vyrovnaný. 

 

Hlasování  

pro:   7 proti:   0 zdržel se:   0 

Usnesení č. 16/1 bylo přijato  

 

 

 

 

 

 

http://www.obecbojanovice.eu/


 

K bodu 3) SOMR – vystoupení obce Měchenice ze svazku: 

 

Zastupitelstvo obce Bojanovice schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o vytvoření 

dobrovolného svazku obcí Mníšecký region a Dodatek č. 3 ke stanovám DSO. 

 

Hlasování  

pro:   7 proti:   0 zdržel se:   0 

Usnesení č. 16/2 bylo přijato  

 

 

K bodu 4) žádost o odkoupení části pozemku č. 129/1 a č. 130 v k.ú. Malá Lečice: 

Zastupitelstvo obce Bojanovice souhlasí s prodejem části pozemku č.parc. 129/1 a parc.č. 

130 v katastrální území Malá Lečice, obec Bojanovice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 

10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ 

osobě NH. 

 

Hlasování  

pro:   0 proti:   7 zdržel se:   0 

Usnesení č. 16/3 nebylo přijato  

 

K bodu 5) žádost o odkoupení pozemku parc. č. st. 97 v k.ú. Malá Lečice: 

 

Zastupitelstvo obce Bojanovice souhlasí s prodejem pozemku parc.č. st. 97 o výměře 40 m2  

nacházející se v katastrálním území Malá Lečice, obec Bojanovice, který je zapsán na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Praha-západ, za minimální cenu 500,-Kč/m2  osobě LR a pověřuje starostu k sepsání kupní 
smlouvy za daných podmínek. 
 

 

Hlasování  

pro:   2 proti:   5 zdržel se:   0 

Usnesení č. 16/4 nebylo přijato  

 

 

K bodu 6) pronájem pozemku parc. č. 200/3 v k.ú  Bojanovice: 

 

Zastupitelstvo obce Bojanovice souhlasí s pronájmem pozemku č. 200/3 o výměře 10089m2 

nacházející se v katastrálním území Bojanovice, obec Bojanovice, který je zapsán na listu 

vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-

západ, v případě kladného vyjádření oddělení ochrany přírody a krajiny OVV MěÚ Mníšek 

pod Brdy, za částku 

 

 

Hlasování  

pro:   7 proti:   0 zdržel se:   0 

Usnesení č. 16/5 bylo 7přijato  

 



 

K bodu 7) revokace usnesení č. 12/6 ze dne 16. 12. 2019: 

 

Zastupitelstvo obce Bojanovice revokuje usnesení č. 12/6 ze dne 16. 12. 2019. Usnesení 

nově zní: 

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

1. 2020 – příloha 4 

neuvolněný místostarosta          15 630,-Kč 

neuvolněný předseda výboru       2 894,-Kč 

neuvolněný člen zastupitelstva    1 448,-Kč 

s účinností od 1. 1 .2020 

 

Hlasování  

pro:   7 proti:   0 zdržel se:   0 

Usnesení č. 16/6 bylo přijato  

 

 

K bodu 8) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 39003: 

 

Zastupitelstvo obce Bojanovice souhlasí s dodatkem č. 1 kde smlouvě o dílo č. 

39003 uzavřené dne 11. 3. 2019 na akci „Změna č. 1 územního plánu Bojanovic“ 

 

Hlasování  

pro:   6 proti:   0 zdržel se:   1 

Usnesení č. 16/7 bylo přijato  

 

 

K bodu 9) rozpočtové opatření č. 9/2020: 

 

Zastupitelstvo obce Bojanovice projednalo rozpočtového opatření č. 9/2020 a s úpravou 

souhlasí – příloha č. 2) 

 

Hlasování  

pro:   7 proti:   0 zdržel se:   0 

Usnesení č. 16/8 bylo přijato  

 

 

K bodu 10) rekonstrukce chat č. e. 145 v k.ú. Bojanovice: 

 

Zastupitelstvo obce Bojanovice revokuje usnesení č. 15/9 ze dne 23. 9. 2020. Usnesení 
nově zní: 

Souhlasí s kladným stanoviskem k rekonstrukci chaty č.e. 145 v k.ú. Bojanovice 

 

Hlasování  

pro:   6 proti:   0 zdržel se:   1 

Usnesení č. 16/9 bylo přijato  

 



 

K bodu 11) vodné Malá Lečice: 

Zastupitelstvo obce Bojanovice souhlasí s navýšením ceny vodného pro odběratele 

v katastrálním území Malá Lečice na částku 65,-Kč/m3. 

 

Hlasování  

pro:   6 proti:   1 zdržel se:   0 

Usnesení č. 16/10 bylo přijato  

 

 

➢ Malý Josef – poděkování za SDH Malá Lečice za dobrou spolupráci s obcí s přáním 

pevného zdraví; 

➢ Listík Luděk – poděkování za SDH Senešnice  

- informace o zásahová jednotce JPO V. – proškolení občanů; 

➢ Branný Václav – starosta obce – žádost Obce Bratřínov o odprodej pozemku parc.č. 

712 v k.ú. Malá Lečice – místní komunikace; 

➢ Hoppová Veronika – poděkování za spolupráci s TJ Sokol Bojanovice; 

➢ Fiala Jan – stavba altánu – dobrá práce SDH Malá Lečice; 

➢ Srp Marianna – poděkování zastupitelstvu obce za podporu o.z. Malá Lečice 

 

 

K bodu 12) závěr: 

Závěr zasedání provedl starosta obce Mgr. Václav Branný 

 

Zasedání ZO zahájeno v 18,00 hodin. 

Zasedání ZO ukončeno v 19,15 hodin. 

 

Přílohy: 

1) rozpočet na rok 2021 – příloha č. 1 

2) rozpočtové opatření č. 9/2020 – příloha č. 2 

3) informace o konání ZO Bojanovice 

 

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

      

     Petr Záhora  ………………………. 

 

 

       

       Mgr. Václav Branný 

             starosta obce 

 

Zapsala: Hana Pribíková 

 


