
Zdpis č. 14 ze z,asedúní
zastupitelsna obce B oj unovice
konaného dne 3. května 20l7

v Bojanovicích
Navržený program:

I ) j menov ání zapis ov atele, ov ěř ov atelů zápi su
2) volba návrhové komis
3) ozr č. 1/2017 - školslE obvod MŠ Hvozdnice
4) ozr č. 2/2017 - školslry obvod MŠ Nová Ves pod Pleší
5) oZV č. 3/2017 _ škotslry obvod ZŠ Nová Ves pod Pleší
6) oZV č. 4/20]7 - škotstql obvod ZŠ Nový Knín
7) veřejnoprávní smlouva MS Hvozdnice
s) veřejnoprávní smlouva MŠ + ZŠ Nová Ves pod Pleší
9) veřejnoprávní smlouva ZŠ Nový Knín
l0) závěrečný účet obce Bojanovice za rok 20]6
1 1) různé
I 2) diskuse
1 3) usnesení a závěr

K bodu 1 a 2) zahdiení, imenovdní zapisovatele, ověřovatelů zúpisu a volba návrhové
komise:

Zahajuji dnešní zasedání Zo. Vítdm jeho členy v počtu 7, jednaní zastupitelstva obce je usnóšení
schopné.
Pro dnešní zasedání určujijako zapisovatele Hanu Přibíkovou
Dále ověřovatele zápisu paní Jitka Mrázová a pan Petr Záhora
Návrhová komise ve složení: pan Vóclav Branný, Josef Malý a Josef Rákosník
Kdo z členů zastupitelstva má jiny návrh. Není tomu tak, budeme hlasovat

hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0.
Doplnění programu.,

. darovací smlouva

K bodu 3) + 7) oZV č. 1/2017 _ veřeinoprávní smlouva:
Zastupitelstvo obce Bojanovice projednalo veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bojanovice a obcí
Hvodznice o vytvoření společného školského obvodu spádové Mateřské školy Hvozdnice.
Zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy a na jejím základě schvaluje oZV č. 1/2017 o vytvoření
společného školského obvodu spádové Mateřské školy Hvozdnice a to pro děti s trvalým pobytem
v obci Bojanovice - část Bojanovice.

K bodu 41, 51,61, 8I a 9I:
Zastupitelstvo obce konstatuje, že i když výše uvedené obce byly včas o uzavíráníveřejnoprávní smluv
o vytvoření společných školslqlch obvodu vyrozuměny ke dni konání zasedóní zastupitelstva obce
Bojanovice tj. 3. 5. 20]7 se výše uvedenému nevyjádřily a proto ýto body nemohly být projednány.

K bodu 10) ZtÍvěrečný účet obce Boianovice za rok 2016 _ protokol o účetní zdvěrce:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2016 a to ,,bez
výhrad,,, včetněprotokolu o účetní zúvěrce obce Bojanovice za rok 2016.
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K bodu 1I) Různé:

- smlouva s Měsýsem Davle ze dne 5' 8. 2015 o poslqltnutífinančního příspěvlal na nástavbu
ZŠ Davle _ (zajišťuje povinnost žáků přihlóšených k trvalému pobytu v naší obci po dobu ] 5ti let
navštěvovat ZŠ Davle ve školníchrocích 2016/2017 - až 203]/2032.

K bodu 121 Diskuse:

v čóstech obce Bojanovice a Maló Lečice

Zasedóní Zo zahójeno v 18,00 hodin
Zasedúní Zo ukončeno v 19,510hodin

Přílohy:
1) závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2016 - příloha č. ]
2) protokol o účetní zóvěrce obce Bojanovice zarok 2016 _příloha č. 2
3) veřejnoprávní smlouva mezi obcí Bojanovice a Hvozdnice (spádovost vŠ1 _ pnaha č, 3
4) oZV č. 1/20]7 - příloha č' 4
5) informace o konání Zo - příloha č. 5

Zapsala: Přibílrovó

ověřovatelé zápisu: Jitka Mrázová

Petr Záhora
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