
ZtÍpis č. 8 ze zasedání
zastupitelsnu obce B oj anovice
konaného dne 22. červnu 2016

v MuIé Lečici
Navržený program:

1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) volba návrhové fulmise
3) usnesení č' 7
4) plnění rozpočtu za 1-4/2015
5) rozpočtové opatření č. 2 a 3/2016'
6) pozemekparc. č. 15/1 k.ú. Malá Lečice
7) pozemekparc.č.691/2 k.ú. Maló Lečice
8) pozemekparc.č. ]29/1 k.ú. Malá Lečice
9) pozemekparc.č' 365 k,ú. Senešnice k.ú.
l0)věcné břemeno parc.č. 468 k.ú. Bojanovice
l1) zřušení služebnosti k.ú' Senešnice
l 2) různé
I 3) diskuse
14) u5nesení a závěr

K bodu 1 a 2) r.ahdiení, imenování zapisovatele, ověřovatelů zdpisu a volba návrhové
komise:

Zahajuji dnešní zasedání Zo, Vítámjeho členyv počtu 7' Jednóníje usnášení schopné.
Pro dnešní zasedání určuji jako zapisovatele Hanu Přibíkovou.
Dále ověřovatele zópisu paní Jitku Mrázovou a pana Petra Zóhoru.
Návrhová komise ve složení: pan Jiří Bestahovslý, Josef Malý a Josef Rákosník.
Kdo z členů zastupitelstva má jiný nóvrh. Není tomu tak, budeme hlasovat

hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0.

K bodu 3) usnesení č. 7:

bere na vědomí:
- usnesení č. 6
- plnění rozpočtu za rok 20] 5
- rozpočtové opatření č. 1/2016
- zástřelné pro rok 2016
. žádost o koupi části pozemku parc.č. 15/1 k.ú Maló Lečice

souhlasí:
- s prodejem části pozemku parc.č. 691/2 k'ú. Malá Leičce pro D"P
- s uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene parc.č. 257/], 258/9 a 275/1 k,ú. Bojanovice
. s opětovnou revitalizací parc.č. 200/3 k.ú. Bojanovice
- S opravou duplicity pozemku parc.č, 469 k'ú. Bojanovice
. s požádáním oslav ]]5. let SDH Maló Lečice (rozpočet do výše 40.000,- Kč)
- s obnovou dětského hřiště v Bojanovicích

schvaluje:
- závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2015 a to ,,bez výhrad,,
- závěrku obce Bojanovice a rok 20] 5 - dle protokolu o schvalování účetní závěrlcy
- dodatek č. 2 ke smlouvě o vytvoření Dobrovolného svazku obcí a dodatek č' 2 ke stanovám
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K bodu 4) plnění rozpočtu za 1-4/2015:
Zastupitelstvo obce Bojanovice bere na vědomí plnění rozpočtu za ].4/201 5 - příloha č, 1

K bodu 5) rozpočtové opatření č. 2 a 3/2016:
Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2016 * příloha č. 2

K bobu 6) pozemek parc.č. l5/l k.ú. Malú Lečice:
Zastupitelstvo obce Bojanovice projedňalo prodej pozemku parc'č 15/1 k.ú. Maló Lečice pro
manželé M.R a J.R. - pozemek ostatní plocha o výměře 79 m2 za cenu ] 50,- Kč/m2 dle
geometrického plánu č' 1 79-40/20 ] 4.

K bodu 7) pozemek parc.č, 691/2 k.ú. Mald Lečice:
Zastupitelstvo obce Bojanovice projednalo a schválilo prodej pozemku parc.č. 691/2 k.ú. Malá
Lečice pro manžete L.P a D.P. 'pozemek ostatní plocha o výměře 2] m2 za cenu ]50,- Kč/m2 dle
geometrického plánu č. 1 8 1 -093/20 ] 4.

K bodu 8) pozemek pgrc.č. 129/1 a 680/1 k.ú. Mald Lečice :
Zastupitelstvo obce Bojanovice projednalo žódost o prodeji čdsti pozemků parc.č. 129/1 a 680/1
v k.ú. Maló Lečice a z prodejem předběžné souhlasí a to výměře cca 400 m,.

K bodu 9) prodei pozemku parc.č.365 k.ú. Senešníce:
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení pozemku parc.č. 369 k.ú. Senešnice a s prodejem
pozemku nesouhlasí

. K bodu 10) věcné břemeno parc.č. 469 k,ti. Boianovice:

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene parc.č. 468
k.ú. Bojanovice pro CEZ Distrubice a s tímto souhlasí

K bodu 11) zrušení služebnosti k.ú. Senešnice:

Zastupitelstvo obce Bojanovice souhlasí se zrušení služebnosti pro pozemek parc.č. 70/2 zapsaném
na LV č. 159 k'ú. Senešnice

K bodu 12) různé:
Informace o konání lcrajslqlch voleb na podzim 20]6

K bodu I3) diskuse:

ukládán na pole;

Uklid hřiště nebyl proveden, trávu posekala až VRV Malá Lečice;

v Senešnici;

nevyhovující hřiště a pro děti nebezpečné. Žádá proto o přemístění na pozemek za školou,'

který občané odloží u kontejnerů na komunální odpad, do příkopů a podobně.
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vybavení a to trampolína a pingpongový stůl, když došlo na otózku, kdo se o tento majetek
bude starat, udržovat ho, tak se nikdo nenašel.

u školy.

zdymadlo);

dětském hřišti - není to nebezpěčné?

nevede a zaměřit se hlavně na hledání vhodného pozemku;

Bojanovice.

koupí a postaví doma,,

zastávek u Hesů;

romody v domě;

Zasedóní Zo zahújeno v 18,00 hodin
Zaseddní Zo ukončeno v 20,]0 hodin

Přílohy:
1) plnění rozpočtu za 1-4/20] 5 - příloha č' 1
2) rozpočtové opatření č' 2 a 3/2016 - příloha č. 2
3) informace o konóní Zo 23' 6. 20]6 - příloha č. 3

Zapsala.. Přibíková

ověřovatelé zápisu,. Jitka Mrázová

Petr Zdhora


