
ZtÍpis ze zusedúní č. 2
zustupitelsnu obce Bojunovice

konuného dne l0. prosince 2014
v Bojunovicích

Navržený program:
1) jmenování zapisovatele, ověřovhtelů zápisu a volba návrhové komise
2) usnesení č. ]
3) rozpočtové opatření 6/2014
4) rozpočt na rok 20]5
5) rozpočtový výhled na rok 201 5 -20l8
6) veřejnoprávní smlouva - přestuplgl
7) věcné břemeno k'ú, Senešnice
8) věcná přemena Po a Fo
9) finanční příspěvek MŠ Hvozdnice
1 0) finanční příspěvky obce
11) oZV o veřejném pořádku
I 2) různé
1 3) usnesení a závěr

K bodu 1) zahójení, imenovdní z.apisovatele. ověřovatelů z.úpisu a určení ndvrhové
komise:

Zahajuji dnešní zasedání Zo. Vítámjeho členy v počtu 7. Jednáníje usnášení schopné.
Pro dnešní zasedání určujijako zapisovatele Hanu Přibíkovou.
Dále ověřovatele zápisu paní Jitku Mrázovou a pana Petra Záhoru.
Návrhovou komisi ve složení pana Jiřího Bestahovského, Josefa Malého a Josefa Ráknsníka'
Kdo z členů zastupitelstva má jiný návrh. Není tomu tak, budeme hlasovat

hlasovóní,. pro 7 proti 0, zdržel se 0,

K bodu 2) usnesení č. I:
souhlasí:

s doplněním programu o bod - paušály na telefony,
s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služenosti -

pozemek parc,č. 468 k,ú, Bojanovice,
s hrazením paušální čóst na telefon pro místostarostu, členy Zo a pana Punčocháře ve výši
250,-/ Kč/měsíčně s účinností od ].12.20]4,

nesouhlasí:
s podáním žádosti o poslg;tnutí podpory ] 29 250,

K bodu 3) rozpočtové opatření č. 6/2014
Rozpočtové opatření - dotace na volby do Zastupitelstev obcí a Senátu r Čn - priloha č. ]

K bobu 4) roQločet na rok 2015:
Rozpočet na rok 201 5 projednávn v Zo a schrálen. Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce a www.
stránkách obce dne 2].1].20]4, sejmut 10.12.2014 - schrálen 10.12'2014 - příloha č. 2

K bodu 5) rozpočtový výhled na rok 2015 _ 20t8!
Rozpočtový výhled na rok 201 5 - 2018 projednávn v Zo a schťólen. Návrh výhledu vyvěšen na
úřední desce awww. strónkách obce dne 21.11.2014, seimut 10.12.20]4 - schrálen 10.]2.2014 -
příloha č. 3
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K bodu 6) veřejnoprdvní smlouva _ přestupk!:
Zastupitelstvo obce Bojanovice souhlasí a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městeng
Mníšek pod Brdy na úseku přestupků pro rok 20 ] 5 - 2018 za úplatu cca 8.000,- Kč ročně.

K bodu 7) věcné břemeno v k.ú. Senešnice:
Na základě žádosti paní Radlql Šimonovské o uzavření věcného břemene vodovodní přípojky k
rodinnému domu na parc.č. 43 Zo rozhodlo a schválilo uzavření věcného břemene po obecních
pozemcích parc.č. 207/11 a 2a7/1 pro účely dodávlql vody z nemovitosti čp. 1 v Senešnici.

K bodu 8) věcnó vřemena pro Po a Fo:
Zastupitelslyo obce projednalo a rozhodlo schválit novou výši ceny pro uzavízání věcných břemen
ve výši ].500,- Kč/bm a to pro Po a Fo (podnikající)

K bodu 9) finanční příspěvek MŠ Hvozdnice:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční příspěvek pro MŠ Hvozdnice na nákup hraček
na vánoční besídku ve výši 5.000,- Kč.

K bodu 10) Íinanční příspěvbl obce:
Finanční příspěvlcy obce na požádání akcí:

valné hromady ve výši 6.000,- Kč,
MDŽ - podle počtu trvale bydtících žen ve výši I50,- Kč,
pořádání čarodejnic pro děti ve výši 3.000,. Kč,
dětslql den ve výši 9.000,- Kč,
mikulášska ve výši 9,000,- Kč,
pro Velkolečicbý spolek ve výši 3.000'- Kč (dětsbý karneval, dětsky den a mikulášská)

přispěvky budou vyplaceny na základě oznamení přislušné pořádající organizace.

K bodu 11) oZV o veřejném pořtÍdku:
Zastupitelstyo obce Bojanovice ukládá místostarostovi obce panu Václavu Brannému zpracovat
návrh oZV o veřejn.ám pořádku obce Bojanovice a tento nčnrh předložit na následujícím zasedání
zo.

K bodu I2) různé:
poděkování za uspořódání rozvícení vánočního stromu při příložitosti první adventní neděle'
jednací řád - převzít z minulého volebního období,
místostarosta pověřen řídit dělnílry, přidělovat jim práci a kontrovat její plnění,
revitalizace pozemků (Na hůrkach) obecní pozemek parc.č. 200/3,

K bodu 13) ďiskuse:
Sleza Josef - parkování u č.e, 068 v Malé Lečici (Šťovíček)
Pilecl<y * zda vybrané daně dostává obec z FÚ ceté
starostka - ]00 oÁ pouze daně z nemovitostí, ostatní podíIem
Hoppová - příspěvlql na dětské akce nóvrh ve výši 6.000,- Kč nestačí
Bestahovský - umístění dopravního zrcadla před čp. 22 v k.ú, Senešnice
Rybníček - poděkování za příspěvek pro MŠ Hvozdnice
starostka - poděkování p. Slezovi za dobrou práci při opravě kapličlry v Malé Lečici
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Zaseddní Zo zahójeno v 18,00 hodin
Zasedóní Zo ukončeno v 18.50 hodin

Přílohy:
1) č. 1 -rozpočtové opatření č. 6/20]4
2) č' 2 - návrh rozpočtu na rok 20]5
3) č' 3 - návrh rozpočtového výhledu na rok 2015 - 2018
4) č. 4 - informace o konání Zo Io. tz.zoll
5) č. 5 - prezenční listina

Zapsala: Přibíková

ověřovatelé zápisu: Jiří Bestahovslgl

Josef Malý
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