
Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva
obce Bojanovice

konaného dne 25. března 2015

určuje: - zapisovatele  - Hana Přibíková
                      - ověřovatelé zápisu: - Jiří Bestahovský, Josef Malý
volí:            - návrhovou komisi:            - Jitka Mrázová, Josef Rákosník, Petr Záhora

hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

bere na vědomí:
– usnesení č. 2

hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

– zprávu o výsledku hospodaření obce Bojanovice za rok 2014
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

souhlasí:
– s doplněním programu o

1) příspěvek TJ Sokol Bojanovice 
2) smlouva o obstarání věci
3) novela nařízení vlády 37/2003 Sb.,

hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

– s rozpočtovým opatřením 1/2015
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

– s revitalizací pozemku parc.č. 200/3 k.ú. Bojanovice
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

– souhlasí s poskytnutím příspěvku na zástřelné ve výši 5.000,- Kč (SOMR)
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

– s poplatkem za odchyt psa – smlouva o obstarání věci á 4.000,-. Kč + cestovné
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

– s poskytnutím finančního příspěvku TJ SOKOL  Bojanovice ve výši 6.000,- Kč
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

schvaluje:
– závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2014 a to „bez výhrad“

hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

– závěrku obce Bojanovice za rok 2014 – dle protokolu o schvalování účetní závěrky
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;



– obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných  
činností

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1;

– obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,  
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se  
stavebním odpadem na území obce Bojanovice

hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

– výši odměn zastupitelů dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2013 Sb.,
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

Helena Dufková
    starostka
     


