
Zdpis č. 10 ze zuseddní
zastupitelsnu obce B oj unovice
konaného dne 14. zúří 2016

v Senešnici
Navržený program:

1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zdpisu
2) volba návrhové komise
3) usnesení č. 8 a 9
4) plnění rozpočtu za 8/2016
5) rozpočtové opatření 4/2016
6) pozemek parc.č. 257/1 Bojanovice
7) různé
8) diskuse
9) usnesení a závěr

K bodu 1 a 2) zahúiení, imenovdní zapisovate
komise:

Zahajuji dn:ešní zasedání Zo. Vítám jeho členy v počtu 7. Jednání je usnášení schopné.
Pro dnešní zasedání určuji jako zapisovatele Přibíkovou Hanu.
Dále ověřovatele zápisu paní Mrázová Jitka, Rákosník Josef'
Návrhová komise ve složení: pan Bestahovslql Jiří, Branný Václav a Malý JoseJ
Kdo z členů zastupitelstva má jiný nóvrh. Není tomu tak, budeme hlasovat

hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0.

K bodu 3) usnesení č 8 a 9:
usnesení č. 8:
schvaluje:

- rozpočtové opatření č. 2a 3/20]6
bere na vědomí:

- usnesení č. 7
- plnění rozpočtu za 1-4/20]6

souhlasí..
- s prodejem části pozemku parc.č. 691/2 v k.ú. Malá Lečice o výměře 21 m2 pro maželé L. +

D.P.
- s prodejem části pozemku parc'č. ] 5/] k.ú. Malá Lečice 79 m2 pro manžele M. + J. R.
- s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene parc.č. 468 k.ú. Bojanovice, obec

Bojanovice pro Čz,Z nisftibuce, a.s.
- s dohodou o zrušení služebnosti pro pozemek parc'č. 70/2 zapsaném na LII č. 159 k.ú.

Senešnice, obec Bojanovice
. předběžně s prodejem části pozemku parc.č. 375/1 k.ú. Maló Lečice o výměře 32 m2 (H B.)
- předběžně s prodejem části pozemku parc.č. l29/1 a 680/] k.ú. Maló Lečice o výměče cca

400 m2 (MS M.L.)
nesouhlasí:

- v současné době s prodejem pozemku parc'č. 365 v k.ú. Senešnice
usnesení č. 9
pověřuje:

- starostku obce Bojanovice k podepsání plné moci pro organizaci ROPID za účelem
provedení roční notifikace v (]ředním věstníku EU



-  z -

K bodu 4) plnění roz,počtu za 8/2016:
Zastupitelstvo obce projednalo plnění rozpočtu za 8/2016 s čím souhlasí. - přílohou č. 1

K bodu 5) rozpočtové opatření č. 4/2016:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 - příloha č. 2

K bodu 6) pozemek parc.č. 257/1 Boiarovice:

Zastupitelstvo obce projednalo žódost o odkoupení pozemku parc.č. 257/] k.ú. Bojanovice a své
rozhodnutí znovu projedná až do zaměření pozemku

K bodu 7) různé: - doplnění programu:
o poslqltnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na uskutečnění senešnického výšlapu pro SDH

Senešnice konaného dne 24. 9. 2016',
. souhlasí s poslqltnutím finančního daru ve výši 7.400,- Kč na uskutečnění posvícenské

soutěže pro SDH Bojanovice konaného dne 8. ]0. 2016'.
o souhlasí s pověřením starostlql k podpisu dodatku č, 1 smlouvy o dílo č' 90511009 ze dne ] ].

4. 2011 se společností Aquion, a.s.;
o souhlasí s pověřením,starostley k projednání žádosti o umístění retardéru v obci Senešnice -

l<rajská silnice s KSUS Stř,kraje:

K bodu 8) diskuse:

fasáda objehu je znečištění, na objektu čp. 11 jsou znómlql po střelbě - má cenu něco
opravovat

Senešnice' další se projedná a budou učiněny nabídlry

vycházkové oblelry hradí z vlastních prostředků

Bojanovice

mateřským

parkovóní aut
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Zasedóní Zo zahójeno v 18,00 hoďin
Zasedání Zo ukončeno v 19,50 hodin

Přílohy:
l) plnění rozpočtu za 1-8/2a16 _ ýriloha a, l
2) rozpočtové opatření č. 4/2016 -příloha č. 2
3) informace o konání Zo 14. 9. 2016 - přítoha č. 3

Zapsala: Přibíková

ověřovatelé zópisu: Jitkn Mrázová

Josef Ráskosník


