
Zdpis č. 15 ze zusedúní
zostupitelsnu obce B oi unovice
konaného dne 28. červnu 2017

v Bojunovicích
Navržený program:

1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) volba návrhové komise
3) usnesení ze zasedání č. ]3 a 14/2017
4) plnění rozpočtu 1-5/2017
5) rozpočtové opatření 3, 4, 5 a 6/2017
6) školsbý obvod Novó Ves pod Pleší
7) různé
8) diskuse
9) usnesení a závěr

KboduIa2)

Zahajuji d,us,ffiní Zo. Vítám jeho členy v počtu 7, jednání zastupitelstva obce je usnášení

schopné.
Pro-dnešní zasedání určuji jab zapisovatele Hanu Přibíkovou.
Dóle ověřovatele zápisu pan Josef Malý a pan Josef Rákosník.

Návrhová komise vá sloiení: pan"Jiří Besnhovslry, Václav Branný a paní Jitka Mrózovó

Kdo z členů zastupitelstva má jiný návrh. Není tomu tah budeme hlasovat

hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0.

K bodu 3) Usnesení ze zasedóní č. 13 a 14/2017:

- usnesení ze zasedúní č. 13
- souhlasí: x^-. ̂
- s doplnění programu o: - oslavy ]]5. let SDH Bojanovice - L,OV Bo1anovtce
- s uzavřením darovací smlouvy SDH Malá Lečice ve výši 6 000,- Kč
- s revitalizací pozemku parc.č. 200/3 Bojanovice
- s prodejem čósti pozemku parc.č. 23/ I 

"Bojanovice 
o výměře ] 4 m2 Za cenu ] 50,. Kč/m2 pro manžele

V+V.R
- se zakoupením čdsti pozemku parc.č, 5/2 Malá Lečice o výměře 66m2 za cenu ] 50,- Kč/m2 pro

manžele M+J.R
- s uzavřením smlouvy s Úp Čn (PP aVS)
- s navýšení ceny voáného v Malé Lečici na částku 25,- Kč/m3 s účinností od II, čnrtletí 2017

- s aktualizací projehu Čov aoianovice dle přiloženého rozpočtu
- se zrušením pevné ceny pozemku (150,- Kč/m,)
- s uzavřením- darovací smlouvy peo SDH Bojanovice ve výši 40.000,- Kč
- bere na vědomí:
- usnesení č. ]2
- plnění rozpočtu 1-]2/2016
- t,fo,*,,í o zadání veřejné zakázlcy malého rozsahu na opravu MK
- žádost pana Zápotockého o dotaci na D ČoV
- připomínku pana Srpa k umístění štěrku v obci Malá Lečice

komise:
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- schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 2/2017
- nesouhlasí:
- s nabídkou na uzavření kupní smloul,y s firmou České farmy, S r.o, na prodej pozemků dle nabídlE @j.
13/17

- usnesení ze zaseddní č. 14
- souhlasí..
- doplněním programu o: - darovací smlouvy
- s uzavřením darovací smlouvy - TJ Sokol Bojanovice
- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bojanovice obcí Hvozdnice - vytvoření společného
školskeho obvodu spódové Mateřské školy Hvozdnice
- schvaluie:
- závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2016 a to ,,bez výhrad,,
- závěrku obce Bojanovice za rok 2016 - dle protokolu o schvalování účetní závěrlql
- oZV č. 1/2017 - spádovost MŠ Hvozdnice
- in-formace:
- smlouva s Měsýsem Davle ze dne 5, B, 2015 o poslqltnutí finančního příspěvku na nástavbu ZS Davle
- (zajištuje povinnost umožnit neomezené množství žóků přihlášených k trvalému pobytu v naší obci po
dobu ]5ti let navštěvovat ZŠ Davle ve školních rocích 2016/17 - až 2031/2032

K bodu 4) Plnění rozpočtu za 1.5/2017:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu za ] -5/20l7 (příloha č. 1)

K bodu 5) Rgzoočtové ooatření 3-6/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 3-6/2017 (příloha č'2)

K bodu Q Školský obvod NovtÍ Ves pod Pleší:
obec Nová Ves pod Pleší z kapacitních důvodu a pro očekóvaný nárůst počtu žáků vzhledem k masivní
nové ýstavbě RD na území obce nemůže s obcí Bojanovice uzavřít smlouvu o vytvoření spolčeného
spádového školského obvodu tj, MŠ a I. stupeň ZŠ
- Město Novy Knín neodpovědělo na žádost o uzavření smlout,y o vytvoření společného
spádového obvodu zŠ tt, stupeň - i přesto že v usnesení Rady města Nový Knín č. 64/17
ze dne 29. 5, 20]7 -je uvedeno, že nesouhlasí s vytvořením společného školshého
obvodu pro Obec Bojanovice

K bodu 7) Různé:
informace:

Malá Lečice - celkové náklady 834,- tis Kč. - provedena úprava rozpočtu č. 6/2017 - obec
bude usilovat o uplatnění dotace;

ozr č' 2/20]2 o nakládání s odpady

od zastavlry PID č, 314 - požódat Krajslry úřad Stř. lrraje _ odbor dopravy
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K bodu_E)_Diskuse:.

K bodu 9) usnesení a zdvěr:
Usnesení č. 15 - příloha k zápisu ,

Zasedúní Zo zahájeno v 18,00 hodin
Zasedúní Zo ukončeno v 19,10 hoďin

Přílohy:
1) plnění rozpočtu 1-5/2017- příloha č. 1
2) rozpočtové opatření č. 3-6/2017 _příloha č'
3) informace o konání Zo - příloha č. 3

Zapsala: Přibíková

ověřovatelé zápisu:

**-/

Josef Malý

Josef Rákosník
)

r
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