
ZtÍpis č. 4 z, zgsedóní
zastupitelstva obce Boj anovice
konaného dne 24. června 2015

v Malé Lečici

Navržený program:
I) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise
2) usnesení č. 3
3) plnění rozpočtu za I. čnrtletí 2015
4) rozpočtové opatření 2/2015
5) pozemek parc.č 257/] _ čóst) Bojanovice
6) pozemekparc.č. 15/] _ (čós) Malá Lečice
7) pozemek parc.č. 692/1 _ (čás) Malá Lečice
8) Základní škola Davle
9) Mateřská škola Nová Ves pod Pleší
10) různé
1 I) usnesení a zóvěr

K bodu 1) zaháiení, imenovúní zapisovatele, ověřovatelů zúpisu a určení návrhové
komise:

Zahajuji dnešní zasedóní Zo.I/ítám jeho členyv počtu 7, Jednání je usnášení schopné.
Pro dnešní zasedóní určujijako zapisovatele Hanu Přibíkovou.
Dóle ověřovatele zápisu paní Jitfu Mrázovou a pano Petra Zóhoru.
Návrhovou komisi ve složení pan Jiří Bestahovslý, Josef Malý a Josef Rákosník,
Kdo z členů zastupitelsna má jiný návrh. Není tomu tak, budeme hlasovat

hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0.

K bodu 2) usnesení č. 3:
bere na vědomí:

usnesení č' 3
zprávu o výsledku hospodaření obce Bojanovice za rok 20]4

souhlasí:
s doplněním programu o
- příspěvekTJ Sokol Bojanovice, smlouvl o obstaróní věci, novela nař.vlódy 37/2003 Sb,'
s rozpočtovým opatřením 1/2015
s revitalizací pozemla.t parc.č, 200/3 v k.ú. Bojanovice
s poslqltnutím příspěvku na zástřelné ve výši 5.000,- Kč (SOMR)
s poplatkem za odchyt psa _ smlouva o obstaróní věci á 4.000,- Kč .| cestovné
s poslqltnutímfinančního příspěvlal TJ Sokol Bojanovice ve výši 6.000,- Kč

schvalujB:
- závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2014 a to ,,bez ýhrad,,
- závěrlru obce Bojanovice za rok 20]4 _ dle protokolu o schvalování účetní zdvěrlry
- obecně závaznouvyhlášku č. ]/20]5 o ochraně nočního klidu aregulaci hlučných

činností
- obecně závaznouvyhlóšku č. 2/2015 o odpadech
- výši odměn zastupitelů dle přílohy č. ] nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

K bodu 3) plnění rozpočtu za I. čnrtletí 2015:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2015 - příloha č. ]

K bobu 4) rozpočtové opatření 2/201 5:
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s rozpočtoým opatření 2/2015 - příloha č. 2



K bodu 5) pozemek parc.č. 257/1 _ čtúst Boianovice:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku parc.šč' 257/1 k.ú, Bojanovice pro J.K. a J,P,

K bodu 6) pozemek parc.č. I5/1 _ čúst Malú Lečice:
Zastupitelstvo obce Bojanovice projednalo žádost prodej části pozemku parc.č. 15/] v k.ú. Malá
Lečice as prodejem ne s ouhl as í' Pozemek jevedenjako ostatníplocha_ostatníkomunikace
a slouží jako přístup k nemovitostem v horní části obce Maló Lečice.

K bodu 7) Zúkladní škola Davle:
Zastupitelstvo obce projednalo poslqltnutífinančního příspěvku na nástavbu Základní školy Davle _

a souhlasí s příspěvkem ve ýši 658.666,67 Kč a to se splatností do konce volebního období tj.
2018.

K bodu 9) Mateřskd škola Novó Ves pod Pleší:
Zastupitelstvo obce projednalo dohodu o poslqltnutí finančního příspěvku Mateřské škole Nová Ves
pod Pleší. Příspěvekv částce 800,- Kč na dítě a měsíc bude uhrazen po sepsání dohody s obcí Novó
Ves pod Pleší.

K bodu 10)různé:
1) informace - o možnosti opravy místních komunikací v části obcí Bojanovice a Malá Lečice
2) o možnosti propojení vodovodního řadu (šacha) od čp' 97 k rybníku k.ú. Bojanovice
3) o uzavření smlouvy o odběru biologiclql rozložitelného odpadu - Ekofarma Kosařům mlýn,

s r.o.
4) zastupitelstvo obce bere navědomí žódost o odprodej pozemku parc.č. 692/] v k.ú. Malá

Lečice pro vlastníkn přilehlé nemovitosti čp, 7
5) informace o stavu vodárny v Malé Lečici
6) starostka upozornila na splatnost místních poplatku - odpad + psi

K bodu 13) diskuse:
Sleza Josef _ upozornění na padání střešní lvytiny z čp. I4 Malá Lečice na obecní pozemek

Srpová - dětske hřiště pod kapličkou * žádost o opravu nebezpečí úrazu
ZápotoclE Tomáš

odkoupení pozemlal od pana Buňáta _ byvaté hřištř v Senešnici
Hřiště za panem Maýsem _ není provozuschopné
Vyčištění rybníka v Senešnici

- Hoppovó Veronikn _ návrh na umístění kontejneru na bioodpad _ u čp. 56
v Bojanovicích

- Pileclq otakar _ vyřezání křoví a větví - výjezd na lcrajskou silnici u kanálu v
Bojanovicích

Zasedóní Zo zahájeno v 18,00 hodin
Zasedání Zo ukončeno v 19,10 hodin

Přílohy:
1) Rozbor hospodaření za I. čnrtletí 20]5 _ příloha č. I
2) rozpočtové opatření č. 2/2014 _příloha č. 2
3) informace o konání Zo 24.6.2015

Zapsala: Přibíková

ověřovatelé zópisu: Jiří Bestahovslty

Josef Malý
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