
ZtÍpis č. 7 ze zasedúní
zostupitelstvu obce B oj unovice
konaného dne 23. března 2016

v Bojunovicích
Navržený program:

1 ) jmenovóní zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) volba návrhové komise
3) usnesení č. 6
4) plnění rozpočtu za rok 20]5
5) rozpočtové opatření 1/20]6
6) závěrečný účet obce Bojanovice za rok 20] 5
7) schvólení účetní závěrlcy obce Bojanovice za rok 20] 5
B) pozemekparc.č. 15/1 k.ú. Malálečice
9) pozemekparc.č' 691/2 k.ú' Malá Lečice
I0)věcné břemeno parc.č. 257/], 258/9, 275/1 k.ú. Bojanovice
11) duplicita parc.č' 469 k.ú. Bojanovice
1 2) revitalizace parc. č. 200/3 k.ú. Bojanovice
13) dětské hřiště Bojanovice
14) SOMR- smlouvy, Stanovy, zóstřelné
15) oslavy ]]5, let SDH Malá Lečice
l 6) různé
I7) diskuse
I8) usnesení a závěr

K bodu 1 a 2) zaháiení, imenovdní zapisovatele, ověřovatelů aÍpisu a volba ndvrhové
komise:

Zahajuji dnešní zasedání Zo. Vítám jeho členy v počtu 7. Jednóní je usnášení schopné.
Pro dnešní zasedóní určujijako zapisovatele Hanu Přibíkovou.
Dóle ověřovatele zópisu pan Jiří Bestahovslý, Josef Malý.
Návrhová komise ve složení: paní Jitka Mrázová, Josef Rákosník' Petr Záhora.
Kdo z členů zastupitelstva má jiný nóvrh. Není tomu tak, budeme hlasovat

hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0.

K boda 3) usnesení č, 6:

bere na vědomí..
- usnesení č' 5
- plnění rozpočtu za ]-9/20]5
- rozpočtové opatření č. 5/2015

souhlasí:
- s doplněním programu o: nařízení vlády č. 1 512/201 5 Sb.,
- s prodejem části pozemku parc.č. ] 5/1 o výměře 280 m2 k.ú. Malá Lečice pro paní P,R.
- s poslqltnutímfinančního příspěvku ve výši ]0.000,- Kč _ MŠ Hvozdnice
- s poslqltnutímfinančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč - JUDO Davle
- s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí _ zřízení kNN pro p.č. 14/2 Bojanovice
- s uzavřením darovacích smluv na činnost pro sbor SDH Bojanovice, Malá Lečice,

Senešnice, TJ Sokol Bojanovice a to jednotlivě pro rok 20]6 ve výši 6.000,- Kč
schvaluje:

- rozpočet na rok 2016 -jako vyrovnaný
- výši odměn zastupitelů dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 s účinností od 1, 1, 20] 6
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pověřuje:

- starostku obce krealizaci posledního rozpočtového opatření s důrazem na skutečné plnění
rozpočtu obce za rok 20]5

- starostku obce k podpisu mandátní smlouvy s firmou PfuISVICH, S r.o. - splašková
kanalizace a Čor soianovice.

K bodu 4) plnění rozpočtu za rok 2015:
Zastupitelstvo obce Bojanovice bere na.vědomí plnění rozpočtu za rok 2015 _ příloha č. ]

K bodu 5) rozpočtové opatření 1/2016:
Rozpočtové opatření č. 1/2016 - navýšení dotace na rok 2016 - lcraj

K bobu 6) ztÍvěrečný účet obce Boianovice za rok 2015:
Zastupitelstvo obce Bojanovice projednalo závěrečný účet obce Bojanovice za rok 20]5' Návrh na
schválení závěrečného účtu obce Bojanovice byl vyvěšen j. 3. 20]6 na úřední desce obce
Bojanovice včetně webových stránek. Nedílnou součástí jsou i přílohy. Zastupitelstvo obce
Bojanovice došlo k závěru - závěrečný účet obce Bojanovice schvólit.

K boďu 7) schvdlení účetní závěrkv obce Boianovice za rok 2015:
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem závěrlql obce Bojanovice za rok 20] 5 a tuto
schvaluje.

K bodu 8) prodei pozemku parc.č. 15/1 v k.ú. Maló Lečice:
Zastupitelstvo obce Bojanovice projednalo žódost o prodeji části pozemku parc'č. 15/1 v k.ú. Maló
Lečice. Zádost o odkoupení pozemku podali manželé Marie a Josef Rákosníkovi. Předmětný
pozemekje nedílnou součástí nemovitosti čp. j1 Malá Lečice.

K bodu 9) prodei pozemku parc.č. 691/2 k.ú. Mald Lečice:
Zastupitelstvo obce projednalo žódost o odkoupení pozemku parc.č. 69]/2 v k.ú. Malá Lečice o
výměře 2] m2 za cenu ]50,- Kč/ m2 dle geometrickeho plánu č' ]81-093/2014. Zastupitelstvo
souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku pro D. P. za celkovou cenu 3' I50,- Kč'

K bodu 10) věcné břemeno parc.č. 257/1,258/9,275/1 k.ú. Boianovice:

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o smlouvě budoucí se zřízením věcného břemene na výše
uvedených pozemcích a se smlouvou souhlasí

K bodu 11) duplicita parc.č. 469 k.ú. Boianovice:

Zastupitelstvo obce Bojanovice souhlasí s podáním prohlášení k odstranění duplicitního zópisu
vlastnictví k pozemku katastru nemovitostí parc.č. 469/2 v k.ú. Bojanovice, obec Bojanovic e
zapsaném na LV č, ]0001 pro paní Alenu Fišerovou a pana Bohumila Šrámka dle vysvětlení KÚ pro
Prahu _ západ

K bodu 12I revitalizace ooz^emku parc.č. 200/3 k.ú. Boianovice:

Zastupitelstvo obce Bojanovice souhlasí s revitalizací pozemku parc.č. 200/33 v k.ú. Bojanovice
firmou Drmla Zdeněkpro rok 20]6
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K bodu 13) dětské hřiště Boianovice:

Zastupitelstvo obce Bojanovice projednalo neutěšený Stav dětského hřiště v Bojanovicích a
rozhodlo o jeho obnovu' Místostarosta obce, podal nóvrh na obnovu hřiště dle cenové nabídlql
firmou LUNA PR9GRESS s.r.o. Cenavčetně projektu se bude pohybovat do 290.000,. tis. Kč.
Zastupitelstvo s touto obnovou souhlasí'

K bodu 14) SOMR:
- zastupitelstvo projednalo smlouvu a stanovy Sdružení obcí Mníšeclq region a souhlasí

včetně jejich dodatků,
- zastupitelstvo obce souhlasí s poslqltnutím příspěvku na zástřelné (divoká prasata) ve výši

5,000,- Kč pro rok 20]6,

K bodu 15) oslaw 115.let SDH Mald Lečice:

Zastupitelstvo obce projednalo návrh oslav ]]5. let SDH Malá Lečice a souhlasí s předloženým
rozpočtem ve výši 40.000'- Kč,

K bodu 16I růaú:

informace o konání sběruvelkoobjemového anebezpečného odpaduv obci sobota 23. 3. 20]6

K bodu 17) diskuse:

netřídí, a pokud ano odhazují tříděný odpad do nesprávných kontejnerů, svozovófirma pak
je nucena napr. kontejner - plasty ve kterém je jiný odpad vysypat do komunólního odpadu -

firma Komwag vede o tom fotodokumentaci,
Y p. Srpová - kontejnery v byvalé čekárně v Malé Lečici

Y p. Srpová _ oprava dětského hřiště v Malé Lečici (dolní i horní), jsou rozbité houpačlql,
Y p, Mráz _ žádost o úpravu porostu pod vedení 22 kW - ČEZ

Zasedóní Zo zahájeno v 18,00 hodin
Zasedúní Zo ukončeno v 20,10 hodin

Přílohy:
I) plnění rozpočtu za rok 2015' příloha č. 1
2) rozpočtové opatření č. I -příloha č. 2
3) závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2015 (rnpie) - příloha č. 3
4) protokol o schválení závěrlql obce Bojanovice za rok 20]5 (kopie) - příloha č. 4
5) informace o konání Zo 23. března 2016 _ příloha č. 5

Zapsala: Přibíková

ověřovatelé zópisu: Jiří Bestahovslql

Josef Malý


