
Zúpis č. 12 ze zoseddní
zastupitelsna obce B oj unovice

konuného dne 74. prosince 2016
v Bojunovicích

Navržený program:
1 ) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) volba návrhové komise
3) usnesení č. ]]
4) plnění rozpočtu 1 -1 1/20 1 6
5) rozpočtové opatření č. 7/2016
6) rozpočet na rok 20]7
7) smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 257/1 Bojanovice
8) darovací smlouvy od roku 20]7
9) JUD) Davle. Štěchovice -finanční příspěvek
]0) vodné Malá Lečice
1 1) pozemek parc.č, ] 29/] ' ] 30 a 680/1 k.ú, Malá Lečice
12)pozemekparc.č. 375/1 k.ú. Malá Lečice
I 3) různé
I4) diskuse
] 5) usnesení a závěr

K bodu 1 a 2) zahúiení, imenovúní zapkovatele, ověřovatelů zdpisu a volba núvrhové
komise:

Zahajuji dnešní zasedání Zo. Vítómjeho členy v počtu 7, Jednóníje usnóšení schopné.
Pro dnešní zasedání určujijako zapisovatele Hanu Přibíknvou
Dóle ověřovatele zápisu pan Petr Záhora a paní Jitka Mrázová
Návrhová komise ve složení: pan Jiří Bestahovslý, Josef Malý a Josef Rákosník.
Kdo z členů Zastupitelstva má jiný návrh, Není tomu tak, budeme hlasovat

hlasovóní: pro 7 proti 0, zdržel se 0.
Doplnění programu:

. oprava místních komunikací k.ú. Bojanovice a k'ú. Maló Lečice
o budoucí smlouva - parc.č. 398/7 k.ú. Maló Lečice
o odměny členů zastupitelstva platné od ]. 1. 20]7

K bodu 3) usnesení č. 11:
souhlasí:
- s doplněním programu:

o smlouva o smlouvě budoucí 65Ú3)
o Mikulášská besídka _ TJ Sokol Bojanovice
o rozpočtové opatření č. 5 a 6/20]6

bere na vědomí:
- usnesení č. ]0
schvaluje:

. rozpočtové opatření č. 5 a 6/2016
- oZI/ č. l/20]6 - o nočním klidu

souhlasí:
- s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýské sítě (KSUS, parc.č. 449
k.ú. Bojanovice',,Vodovodní, kanalizační síť a Čon
- s uzavření smlouvy MŠ Hvozdnice - 5 000,- Kč
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pověřwie:
- starostku obce k provádění měsíčních úprav rozpočtu v rómci paragrďů a to do výše

100 000,- Kč

K boďu 4) Plnění rozpočtu 1-11/2016:

Zastupitelstvo obce projednalo plnění rozpočtu ]-1]/2016 a s tímto souhlasí - příloha č' ]

K boďu 5) Rozpočtové ooatření č. 7/2016:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 - příloha č. 2

K bodu 6) Rozpočet na rok 2017:
Návrh rozpočtu na rok 20l7 byl zveřejněn na úřední desce dne 28. 11. 2016 a současně i na
weboých stránkách obce. Zastupitelstvo návrh rozpočtu na rok 2017 projednalo a doporučuje
tento schvólit a to jako uyrovnaný. - příloha č. 3

K bodu 7) Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 257/1 k.ú. Boianovice:
Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 257/] k.ú. Bojanovice - v.v. NN

K bodu 8) Darovací smlouw oď roku 2017:
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením darovacích smluv na činnost pro SDH Bojanovice, SDH Malá
Lečice' SDH Senešnice, TJ Sokol a to jednotlivě počínaje rokem 2017 a to dle již dříve
odsouhlasených čóstek

z^tuptt,t,no projednalo žádost o finanční příspěvek JUD) Davle - Štěchovice a souhlasí
s částkou 5 000,- Kč' tato částka bude poslrytnutaformou darovací smlouvy.

K bodu 10 Vodné Mald Lečice:
Místostarosta pan Branný informoval o nákladech na vodu v Malé Lečici - bude
projednáno na dalším zasedóní zastupitelstva obce.

K bodu 11l Pozemek oarc.č. 129/1, 130 a 680/1 k.ú. Malú Lečice:
Prodej ýše uvedených pozemku byl schválen - dle usnesení č' ] 2 ze dne ] 4. 12. 2016'

K bodu 12) Pozemek parc.č. 375/1 k.ú. Malá Lečice:
Prodej ýše uvedeného pozemku byl schválen - dle usnesení č. 12 ze dne 1 4. 12. 2016'

K botlu 13) Různé:
doplnění programu:

. oprava místních komunikací k.ú. Bojanovice a k.ú. Malá Lečice _ předložen rozpočet
C budoucí smlouva - parc.č' 398/7 v k.ú. Malá Lečice _ zastupitelstvo souhlasí s uzavřením

smlouvy
o odměny členů zastupitelstva platné od 1. 1. 2017 - schvdleno dle přílohy č, 4 k usnesení

K bodu 14) Diskuse:

- dodržnání oZV obce Bojanovice
- parkovaní na veřejných komunikací - zimní prohrnování a údržba komunikací, odvoz
odpadu
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kaple v Malé Lečici

připomínku občanů, zda by nebylo lepší, aby si zvolili vlastní samosprávu pan Malý
reagoval slovy, že by to bylo určitě lepší

- poděkování SDH Senešnice zd celoroční pomoc

Lečice s tímto nesouhlasí

- čištění dešťové kanalizace v obci Senešnice
- odpadkový koš u zastávlql v Senešnici

vyj ádřila svůj ne s ouhlas

maj it ellq s ous e dního p o z e mku

- oprava knmenv čp. 19 v Senešnici

Bojanovice

K bodu 15| Usnesení a zúvěr:

Zasedóní Zo zahújeno v 18,00 hodin
Zaseddní Zo ukončeno v 19,50 hodin

Přílohy:
l) plnění rozpočtu 1-1]/2016 - příloha č. I
2) rozpočtové opatření č. 7/2016 - příloha č' 2
3) rozpočet na rok 2017 -příloha č. 3
4) odměny členů zastupitelstva platné od ]. ] . 2017 _ příloha č. 4
5) informace o konání Zo - příloha č. 5

Zapsala: Přibíková

ověřovatelé zápisu: Jitka Mrázová

Petr Záhora


