
Zápis č. 12 ze zasedání  

 zastupitelstva obce Bojanovice 

konaného dne 16. prosince 2019 

v Bojanovicích 
Navržený program: 

1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

2) volba návrhové komise 

3) rozpočet na rok 2020 

4) střednědobý výhled 2020 -2022 

5) pozemky parc.č. 715, 716 a 721 v k.ú. Malá Lečice 

6) info – směr možného rozvoje obce Senešnce 

7) různé 

8) 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 Sleza Frnatišek a  pan Záhora Petr. 

Návrhová komise ve složení: pan Bestahovský Jiří, paní Dufková Helena a pan Fiala Jan 

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 body: 

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

2020; 

 Úprava OZV č. 2/2015 (o třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavební odpadem na území obce Bojanovice) 

 

K bodu 3) rozpočet na rok 2020: 

Členové zastupitelstva obce projednávali návrh rozpočtu na rok 2020. Návrh byl zveřejněn na 

úřední desce Obce Bojanovice dne 21. listopadu 2019 (též i na stránkách 

www.obecbojanovice.eu). Zastupitelé obce návrh rozpočtu doporučili schválit jako vyrovnaný 

a schvaluje usnesení č. 12/3 – příloha č. 1 k usnesení. 

 

K bodu 4) střednědobý výhled 2020 - 2022: 

Členové zastupitelstva obce projednávali návrh střednědobého výhledu na rok 2020-2022. 

Návrh byl zveřejněn na úřední desce Obce Bojanovice dne 21. listopadu 2019 (též i na 

stránkách www.obecbojanovice.eu). Zastupitelé obce návrh střednědobého výhledu doporučili 

schválit jako vyrovnaný a schvaluje usnesení č. 12/4 – příloha č. 2 k usnesení. 

 

K bodu 5) pozemky parc.č. 715, 716 a 721 v k.ú. Malá Lečice 

Zastupitelstvo projednalo nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na 

převod pozemků parc.č. 715, 716 a 721 v k.ú. Malá Lečice a s převodem do majetku obce 

souhlasí 
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K bodu 6) info – směr možného rozvoje obce Senešnice: 

Tento body zastupitelstvo neprojednávalo – navrhovatelé se na zasedání nedostavili. 

 

K bodu - doplnění programu: 

 Výše odměn zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., platné od1. 1. 2020: 

- zastupitelstvo výši odměn dle nařízení vlády č. 318/2017Sb., platné od 1. 1. 2020 schválilo a 

to takto: neuvolnění místostarosta – 14 630,- Kč (tj. 60%), neuvolnění předseda výboru 2 894,- 

Kč a neuvolnění člen zastupitelstva 1 448,- Kč. 

 

 Úprava OZV č. 282015: 

- zastupitelstvo obce Bojanovice schvaluje OZV obce Bojanovice č. 1/2019 o třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Bojanovice s účinností od 1. 1. 2020.    

 

K bodu 7) Různé: 

 Fořt Jan – likvidace pneumatik lze využít 1 x ročně odebírají pneumatiky zdarma 

Eldor; 

 Fořt Jan – využití sběrného dvoru Mníšek pod Brdy – informace pro občany; 

 Malý Josef – poděkování za SDH Malá Lečice ; 

 Zápotocký Tomáš – dotaz na možný rozvoj obce Senešnice;  

 Listík Luděk – pozemky nad Senešnicí – jak by se případně vyřešil příjezd – místní 

komunikace – špatný stav; 

 Listík Luděk – poděkování za SDH Senešnice; 

 Turek Jan – odvoz komunálního odpadu v roce 2020 – nálepky - vodovod do dolní části 

obce – parkování aut v dolní části obce – zimní údržba komunikací – problém 

„parkování“ – pochvala – vánoční strom; 

 Chyška Karel – parkování v dolní části obce – oprava otočky před čp. 61 

 Zápotocký Miroslav – byla někdy vydána vyhláško o parkování na místních komunikací 

v obci; 

 Starosta – nebyla 

 Buňátová Jana – poděkování za finanční dar poskytnutí MŠ Hvozdnice; 

 

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 19,40 hodin 

 
Přílohy: 

1) Rozpočet na rok 2020 

2) Střednědobý výhled na rok 2020 

3) OZV č. 1/219 

4) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 

5) informace o konání ZO Bojanovice 

 

 

Zapsala:                                          Přibíková Hana  …....................................... 

 

Ověřovatelé zápisu:    Sleza František  .......................................... 

 

      Záhora Petr   …........................................



   

 

 

 
 


