
ZtÍpis č. 13 ze zasedóní
zastupitelsnu obce Bojanovice
konaného dne 29. března 2017

v MuIé Lečici
Navržený program:

I) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) volba návrhové komise
3) usnesení č. ]2
4) plnění rozpočtu ]-]2/2017
5) rozpočtové opatření č' 2/2017
6) vodné Malá Lečice
7) Česhé farmy, s r.o.
8) revitalizace pozemku parc.č. 200/3
9) veřejně prospěšné práce - Úp Čn
l0) oprava místních komunikací Bojanovice, Malá Lečice
I I) pozemek parc.č. 23/1 Bojanovice
l2) pozemek parc.č. 5/2 Malá Lečice
l3) darovací smlouva SDH Maló Lečice
14) cenová úprava pozemků
I 5) různé
I6) diskuse
17) usnesení a závěr

K bodu 1 a 2) zahúiení, imenovúní zapisovatele, ověřovatelů aÍpisu a volba ndvrhové
komise:

Zahajuji dnešní zasedóní Zo. Vítóm jeho členy v počtu 6, omluven 1 (Josef Rákosník).
Jednání j e usnóš ení schopné'
Pro dnešní zasedání určujijako zapisovatele Hanu Přibíkovou
Dále ověřovatele zápisu pan Jiří Bestahovslry a pan Josef Malý
Návrhovó komise ve složení: pan Václav Branný paní Jitka Mrózovó a pan Petr Zóhora
Kdo z čIenů zastupitelstva má jiný návrh' Není tomu tak, budeme hlasovat

hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0.
Doplnění programu'.

. oslavy 115. let SDH Bojanovice

. ČoV nojanovice

K bodu 3) usnesení č. 12:
souhlasí:
- s doplněním programu:

. oprava místních komunikací k.ú. Bojanovice a k.ú' Malá Lečice
o budoucí smlouva - parc.č. 398/7 k.ú' Malá Lečice
o odměny členů zastupitelstva platné od 1. 1. 2017

bere na vědomí:
- usnesení č. ]2
- plnění rozpočtu 1/]1/2016
- rozpočet na opravu místních komunikací (Bo + ML)
směrnici č. 1/2016 o finanční kontrole obce Bojanovice
schvaluje:

- rozpočtoÝé opatření č. 7
- rozpočet na rok 2017 -jako vyrovnaný
- navýšení odměny členů zastupitelstva dle nařízenívlády č. 37/2003 platné od 1. 1. 2017- o 4%
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souhlasí:
. s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 257/] v k,ú. Bojanovice, obce
Bojanovice pro CEZ Distribuce, a.s.
- s uzavřením darovací smlouvy JUD) Davle - Štěchovice ve výši 5 000,- Kč
- s uzavřením darovacích smluv na činnost pro SDH Bojanovice, SDH Malá Lečice, SDH Senešnice,
TJ Sokol a tojednotlivě počínaje rokem 2017 ato dlejiž dříve odsouhlasených částek
- s prodejem čósti pozemků parc.č' ] 29/], 130 a 680/1 k.ú. Malá Lečice - MS ML
- s prodejem čósti pozemku parc.č. 375/] k.ú. Malá Lečice * B.H.
- s uzavřením budoucí smlouvy pro pozěmekparc.č. 398/7 Malá Lečice _Vodafone (parc,č. 398/10,
449/], 696) vedení NN (v případě povolení stavby)
pověřu.ie:
- starostku obce k realizaci posledního rozpočtového opatření s důrazem na skutečné plnění rozpočtu
obce za rok 201 6

K bodu 4) Plnění rozpočtu 1-12/2016:
Zastupitelstvo obce projednalo plnění rozpočtu ] -12/2016 a s tímto souhlasí - příloha č. ]

K bodu 5) Rozpočtové opatření č. 2/2017:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č, 2/2017 _ příloha č, 2

K bodu 6) Vodné Malú Lečice:
Zastupitelstvo obce projednávalo stanovení výši vodné obce Malá Lečice. V současné době se v obci
platí t2,03Kč/m3, což je Vzhledem k nókladům, které byly vynaloženy na stavbu vodárny a úpravu vody
neúměrné (dle ,,výpočtu cen pro vodné ze skutečných ruikladů by cena vodného odpovídala částce
38,40/m3 ").
Zastupitelstvo proto rozhodlo o navýšení čóstlry na 25,-Kč/m3 a to s účinností od II' čnrtletí roku 20]7.

K bodu 7) České farmv, s r.o. - nabídka:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nabídkou na prodej pozemkůfirmou Ceské farmy, s ro. v částce

Pozemlry jsou pod tělesem místní komuniknce v lokalitě pod lesem.

K bodu 8) Revitalizace pozemku parc.č. 200/3 k.ú. Boianovice:
Zastupitelstvo souhlasí s revitalizací pozemku parc.č. 200/3 v k,ú. Bojanovice -firma Drmla

K boďu 9l Veřeině orosoěšné prtÍce _ ÚP čR:
Z^t,plt,kt,, p-j,d,,l dosti na Úr Čn potočka Příbram (Praha - zópad) o
uzavření smlouvy na veřejně prospěšné práce pro obec Bojanovice.

K bodu 10) oprava místních komunikací Boianovice, Mald Lečice:
Místostarosta pan Branný informoval o zahájení ýběrového řízení na opravu místních
komunikací v obci Bojanovice a Maló Lečice. Výběrové řízení proběhne 3. dubna 2017.
Nabídlry k výběrovému řízení byly zaslány 6 firmám, Podmínlcy pro zaslání nabídek jsou
zv eř ej něny na s tr ánkách o b c e : www, o b e c b oj anovi c e. cz

K bodu 11I Pozemek parc.č. 23/1 k.ú. Boianovice:
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s prodejem pozemku parc,č' 23/] k.ú. Bojanovice o výměře ]4 m,
a to za cenu ]50,-Kč/m2 pro manžele Věru a Václava Radovi,

K bodu 12) Poremek narc.č. 5/2 k.ú. Malá Lečice:
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s koupí pozemku parc.č' 5/2 k.ú. Maló Lečice o výměře 66 m, za
dohodnutou cenu ] 50,- Kč/m2 od manželů Marie a Josefa Rákosníkových.
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K bodu 13) Darovací smlouva SDH Maló Lečice:
Zastupitelstýo S*ht,,í s ,,;avřením darovací smlouvy pro SDH Malá Lečice ve výši 6'000,- Kč.

K bodu 14I Cenovd úprava prodeie pozemků:
i a fu ve výši 150,.Kč/m2. Cena prodávaného pozemku bude

závisit na poloze po,,-ku a jeho využití' Cena bude stanovena zastupitelstvo dle uvóžení a bude

s ouč á s tí usne s ení z as tupit el s tv a.

K bodu 15I Rttzné:

o oslatry ] ] 5. tet SDH Bojanovice - zastupitelstvo rozhodlo o uzavření darovací smlouvy a to ve

výši 40.000,- Kč,
. Čor nojanovice - zastupitelstvo rozhodlo o nabídce aktualizace dokumentace ve stupni DUR

s ohledem na Seznam prací a předloženého návrhu rozpočtu ve výši 328 636,- Kč pro firmu
Aquion, s.r.o.

K bodu 141 Diskuse:
> starostka - n|o. změna jízdních řadů od ]. 4. 20]7, svoz velkoobjemového a nebezpečného

odpadu 7. 4. 2017

- TJ Sokot Bojanovice opravuje a zvelebuje své zařízení ve velké míře dílry

dotacím.

- žádost o vymalovóní společenské místnosti v Senešnici
- rybník Senešnice

pro občany Senešnice na to ] x za rok - ýběr majitele nemovitosti třeba losem

- poděkavóní za vyřezóní větví v Senešnici
Y Jan S,p - vánoční strom v obci Malá Lečice

- štěrk na posyp komunikací před čp. 24 - dát pryč! ! !

K bodu Iil Usnesení a zdvěr:

ZasedtÍní Zo zahtújeno v I8,00 hodin
Zaseddní Zo ukončeno v 19,50 hodin

Přílohy:
I) plnění rozpočtu 1-12/2017 - příloha č. l
2) rozpočtové opatření č,2/20]7 -příloha č.
3) informace o konání Zo - příloha č. 3

Zapsala: Přibíková

Jiří Bestahovslql

Josef Malý

ověřovatelé zápisu:


