
Zdpis č. 3 ze zasedúní
zastupitelsnu obce Bojunovice
konuného dne 25. března 2015

. v Bojanovicích

Navržený program:
1) jmenování zapisovatele, ověřotatelů zápisu a volba návihové komise
2) usnesení č. 2
3) závěrečný účet za rok 20]4
4) závěrka obce zarok 20]4
5) rozpočtové opatření ]/2015
6) příspěvek na zástřelné
7) obecně závaznávyhláška o odpadech
8) obecně závaznávyhláška o veřejném pořádku
9) revitalizace sadu parc.č. 200/3 v k.ú' Bojanovice
1 0) různé
]]) usnesení a závěr

K bodu 1) z.ahdjení. imenovdní z.apisovatele. ověřovatelů ruÍpisa a určení nóvrhové
komise:

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

hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0.

K bodu 2) usnesení č. 1:
bere na vědomí:

usnesení č. ]
souhlasí.,

s rozpočtovým opatřením 6/2014
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s MaÚ Mníšek na úseku přestuplai
s uzavřením věcného břemene k.ú. Senešnice
s poslcytnutímfinančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč - MŠ lIvozdnice
s finančními příspěvlql obce na základě písemného oznámení:

- valné hromady ve výši 6.000,- Kč
- MDŽ _ podle počtu trvale bydlících žen ve výši I50,- Kč
- čarodějnice pro děti ve výši 3.000,- Kč
. dětsbý den ve výši 9.000,- Kč
- mikuláš ve výši 9.000,-Kč
- Velkolečicbý spolek á 3.000,- Kč (dětslry karneval, dětský den, mikulóš)
schvaluje:

rozpočet na rok 2015 *jako vyrovnaný
rozpočtový výhled na rok 20]5 - 2018
cenu ].500,-Kč/Bm věcná břemena pro Fo a Po (podnikající)
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pověřuje:
starostku obce k realizaci posledního rozpačtového opatření s důrazem na skutečné plnění
rozpočtu obce za rok 20]4

přebírá: " .
jednací řád obce Bojanovice

ukládá:
místostarostovi obce zpracovat oZV o veřejném pořádku a předložit na následujícím
zasedóní

svěřuje..
místostarostovi obce agendu pracovníků údržby obce

K bodu 3) ztÍvěrečný účet obce Bojanovice za rok 2014:
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Bojanovice za rok 20]4. Závěrečný účet byl
řádně neřejněn a úřední desce v elehronické podobě na stránlrrlch obce dne 6, 3, 2015 včetně
všech příloh .

K bobu 4)zúvěrka obce za rok 2014:
Závěrka obce za rok 20]4 byla schvólena - Protokol o schvalování účetní závěrlqje přilozen k
zápisu - příloha č. 1

K bodu 5) roQočtové opatření 1/2014:
Rozpočtové opateření 1 /20 1 5 - úprava dotace na rok 20 ] 4

K bodu Opr*pave* na ruistrené:
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na zástřelné (divoká prasata) ve výši 5.000,- Kč (SOMR)

K bodu 7) obecně ruÍvaznd vJlhltÍška o odpadech:
Zastupitelstyo obce Bojanovice schválilo obecně závaznouvyhlášku obce Bojanovice č. 2/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunólních
odpadů a nakládóní se stavebním odpadem na účemí obce Bojanovice a to s účinností od 15.4.2015

K bodu 8) obecně ruÍvaznd whláška o veřejném pořtÍdku:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Bojanovice č. 1/2015 o veřejném
pořádku a to s účinností od 15.4.2015

K bodu 9) revitaliz,ace saduprac.č. 200/3 v k.ú. Bojanovice:
Zastupitelstvo obce souhlasí s revitalizací sadu ,,I4šňovka,. v k.ú. Bojanovice

K bodu 10)různé:
I) příspěvek TJ Sokol Bojanovice na ozvučení sportovního areólu Bojanovice ve výši

6.000,- Kč
2) smlouva o obstarání věci (odchyt psa) 4'000,- -| cestovné
3) novela nařízení plády č, 37/2003 Sb. úprava odměn zastupitelstvu obce
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K bodu 13) diskuse:

Pilecbý otakar - čí je pozemekna Hůrkách - pana Moravčíka
Pilecley otakar - žádá opravit cestu z Bojanovic na Masečín
Sleza - oprava kapličlql v Senešnici
Hoppová Veronika - rozšířit www. sránley obce a by bylo možné umísťovat foto z různých
akcí
objednat kontejner na velkoobjemový odpad

Zasedúní Zo zahújeno v 18,00 hodin
Zasedúní Zo ukončeno v 19,10 hodin

Přítohy:
]) závěrka obce Bojanovice za rok 20]4 včetně příloh
2) rozpočtové opatření č. 1/2014
3) oZVč.] a2/20]4
4) informace o konání Zo 25.3.2015

Zapsala: Přibíková

ověřovatelé zápisu: Jiří Bestahovslql

Josef Malý


