Zápis č. 11 ze zasedání
zastupitelstva obce Bojanovice
konaného dne 14. října 2019
v Bojanovicích
Navržený program:
1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) volba návrhové komise
3) informace o svozu komunálního odpadu
4) změna zprávy o uplatňování ÚP Bojanovic
5) různé
6) usnesení a závěr
K bodu 1 a 2) zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volba návrhové
komise:
Zahajuji dnešní zasedání zastupitelstva obce Bojanovice. Vítám jeho členy v počtu 6 - 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.
Návrhová komise ve složení: pan Bestahovský Jiří, Dufková Helena a Sleza František
Kdo z členů zastupitelstva má jiný návrh. Není tomu tak, budeme hlasovat
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;
Prohlašuji, že zastupitelstvo obce je unášení schopné.
Doplnění programu o:
 Bod – příspěvek pro Mateřskou školu Hvozdnice
K bodu 3) Informace o svozu komunálního odpadu:
Občané obce byli informováni o svozu komunálního odpadu v letošním roce. Starosta jednal
s firmou Komwag, a.s. o úpravě smlouvy. Tato do dnešního dne nebyla předložena obci. Firma
bude opětovně vyznána k jejímu předložení, tak aby zastupitelstvo obce mohlo projednat výši
poplatku (vyhlášku) pro rok 2020.
K bodu 4) Změna zpráva o uplatňování ÚP Bojanovic:
Zastupitelstvo obce se změnou seznámil starosta a to v tomto změní:
1. změnu znění kapitol 6 a 7 Zprávy o uplatňování územního plánu Bojanovic, schválené
usnesením Zastupitelstva obce Bojanovice ze dne 19. září 2018, jejíž součástí jsou Pokyny pro
zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Bojanovic (dále jen „Zpráva o uplatňování ÚP
Bojanovic“), na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje,
čj. 056525/2019/KUSK ze dne 6. srpna 2019, kterým bylo změněno stanovisko Krajského
úřadu Středočeského kraje čj. 085188/2018/KUSK ze dne 25. července 2018, jako příslušného
orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, kterým bylo upuštěno od vyhodnocení vlivů
návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic na životní prostředí (tzv. vyhodnocení SEA), jak je uvedeno
v příloze tohoto usnesení.
Příloha usnesení: Znění Zprávy o uplatňování ÚP Bojanovic s vyznačením změn
2. pořízení změny č. 1 územního plánu Bojanovic zkráceným postupem podle § 55a odst. 1
a § 55b odst. 1 stavebního zákona, v návaznosti na Zprávu o uplatňování ÚP Bojanovic
s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Bojanovic.

-2K bodu - doplnění programu: - příspěvek pro MŠ Hvozdnice:
Zastupitelstvo souhlasí s navýšením příspěvku pro Mateřskou školu Hvozdnice na částku
10 000,- Kč na požádání vánoční besídky pro děti v roce 2019.

K bodu 5) Různé:
 starosta – vodovod a vodné v části obce Malá Lečice pro rok 2020;
 Slobodzian Vladimír – dotaz na vodovod do dolní části obce – vlastní studna – voda
pouze užitková – využití pramene „JORDÁN“;
 starosta – vodovod a kanalizace v současné době je blokován (propadlé stavební
povolení, digitalizace pozemků, námitky občanky na umístění ČOV v sousedství její
nemovitosti, nesmyslné požadavky). Pokud se nepodaří vodovod a kanalizace provést
současně, bude pravděpodobně přistoupeno pouze k vybudování vodovodu.
 Sleza František – přívalové deště – poškození objektu čp. 19 (budova OÚ) – náhrada
škody z pojištění;
 Zápotocký Miroslav – dopis o špatném hospodaření na pronajatých zemědělských
pozemcích – přívalové deště;

K bodu 6) Usnesení a závěr:
Závěr zasedání provedl starosta obce pan Mgr. Branný
Zasedání ZO zahájeno v 18,00 hodin
Zasedání ZO ukončeno v 19,10 hodin
Přílohy:
1) znění Zpráva o uplatňování ÚP Bojanovic s vyznačením změn
2) informace o konání ZO Bojanovice
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:

Přibíková Hana

….......................................

Mrázová Jitka

..........................................

Záhora Petr

…........................................

