
ZtÍpis č. 77 ze zusedóní
zastupitelstvu o bce B oj unovice
konuného dne 20. zdří 2017

v Senešnici
Navržený program:

l ) j menov ání zapi s ov atele, ověř ovatelů zápisu
2) volba návrhové komise
3) usnesení č. ]5 a ]6/2017
4) plnění rozpočtu 1-8/2017
5) rozpočtové opatření č. 7/2017
6) střednědobý ýhled rozpočtu na rolql 2018 _ 2020
7) směna pozemku k.ú. Bojanovice
B) koupě pozemků k'ú. Bojanovice
9) koupě pozemku k.ú. Bojanovice
l0) prodej pozemků k'ú. Bojanovice
11) zřízení věcného břemene k.ú Bojanovice
l2) darovací smlouva - SDH Bojanovice
13) poplatek za komunólní odpad
l4) diskuse
15) usnesení a závěr

K bodu 1 a 2) zahúiení, imenovúní zapisovatele, ověřovatelů zúpisu a volba núvrhové
komise:

Zahajuji dnešní zasedání Zo. Vítám jeho členy v počtu 7, jednání zastupitelstva obce je usnóšení
schopné.
Pro dnešní zasedání určujijako zapisovatele Hanu Přibíkovou.
Dále ověřovatele zápisu paní Jitka Mrózová a pan Josef Rókosník
Návrhová komise ve složení: pan Jiří Bestahovslý, Václav Branný' Petr Zóhora
Kdo z členů zastupitelstva má jiný návrh, Není tomu tak, budeme hlasovat

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

o změna č. 1 UP Bojanovic
o darovací smlouva - MŠ Hvozdnice

hlasovóní: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

K bodu 3) Usnesení č. 15 a 16/2017
usnesení č. ] 5:
bere na vědomí:

. usnesení č. 13 a 14
o plnění rozpočtu 1-5/20]7
o informaci o opravě místních komunikací Bojanovice a Malá Lečice (dle uzavřené smlouvy o

dílo)
o nesouhlas obce Nová Ves pod Pleší s uzavřením smloul,y o vytvoření společného spádového

obvodu MŠ a I. stupně zŠ - bude zasláno na KÚ - odbor školství
souhlasí:

o s částkou 5.000,- Kč - zástřelné
schvaluje:

. rozpočtbvé opatření 3, 4, 5 a 6/2017
pověřuje:

o starostku obce kjednaní s KÚ odborem školství, tělovýchovy a sportu o stavu spádovosti
školslEch obvodů QÝová Ves pod Pleší a Nový Knín)



informace:
o Město Nový Knín neodpovědělo na žádost o uzavření smlouvy o vytvoření společného

spódového obvodu ZŠ II. stupeň - bude zasláno na KU _ odbor školství

usnesení č. ]6:
souhlasí:

o s uzavřením darovací smlouvy SDH Senešnice ve výši 19.500,- Kč

K bodu 4) Plnění roznočtu:
Zastupitelstvo obce projednalo plnění rozpočtu za ] _ 8/2017 a s tímto souhlasí (příloha č' 1)

K bodu 5) Rozoočtové opatření:
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 7 a 8/20]7 a s tímto souhlasí (příloha č. 2)

K bodu 6) Středně dobý,výhled:
Zastupitelstvo obce projednalo střednědobý výhled obce Bojanovice za rolE 20l8 -2020 a s tímto
souhlasí (příloha č. 3)

K bodu 7) Směna pozemků:
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí se směnou pozemků mezi manželi J.B + M.B (parc.č.
]49/]2, 140/1 a 466/1 v k.ú. Bojanovice a obcí Bojanovice (parc.č. 297/5, ]83/], 297/14 a 452/1 v k.ú.
Bojanovice.

K bodu 8) Koupě pozemku:
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s koupí pozemků - CESKE FARMY, s.r.o, parc'č. 138/],
]38/4, ]40/3, 143/1 a ]43/18 v k.ú. Bojanovice

K bodu 9) Koupě pozemků:
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s koupí pozemků od pana V R. (prc.č. ]14/3 a 114/16 v k.ú.
Bojanovice a souhlasí s koupí pozemku od manželů V R. + V R' (parc'č. 17/2 v k'ú, Bojanovice)

K bodu 10) Prodei pozemků:
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s prodejem pozemků pro pana Z. K. (parc.č. 2]6/6' 2]6/8,
2]6/9, 2]6/]0, 2]6/15, 2]6/17, 216/18 a 23]/2 -vše ornápůdav k.ú. Bojanovice) o celkové výměře
48 292 m2 a to za kupní cenu ]5,-/m2.
Na prodej výše uvedených pozemku byl vyvěšen dne ]. 9' 2017 zóměr o prodeji'

K bodu 11) Zřízení věcného břemene:
Zřízení věcného břemene na pozemku obce parc.č. 471/3 v k.ú. Bojanovice pro ČEZ Distribuce, a's.
(připojení stavby RD na parc.č. 14/2 v k.ú. Bojanovice. Zastupitelstvo obce s tímto souhlasí.

K boďu 12) Darovací smlouw:
o Zastupitelstvo obce Bojanovice souhlasí s darovací smlouvou pro SDH Bojanovice a to ve výši

]0.000'- Kč.
o ZastuPitelstvo obce Bojanovice souhlasí s darovací smlouvou pro MŠ Hvozdnice a to ve vzši

7.000,- Kč'

K bodu 13) Poplatek za komunólní odpad:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vyhlášku oVZ č. 2/20]7 o místním poplatku za lilcvidaci
odpadu atd. plátnou od ]. 1. 2018 - příloha č. 4



K bodu-I4) Diskuse:
o místostarosta - vyj ódřil pochvalu za uskutečnění akce ,, Senešnický výšlap,,
o Kuncová * pokácení lípy na pozemku parc'č. 257/1 - havarijní stav _ t,yklonění opěrné zni nad

jejím pozemkpm
o místostarosta - na lípu je zpracován znaleclý posudek (p. Láník) - zdravotní stav lípy je

v pořádku - byl proveden ozdravný řez,
o Kuncová - znalec odstranil pouze jednu větvičku ????
C Zapotoclql - dotaz na urušení iastb, ] 50,- Kč/m2 - prodej obecních pozemků
. SrP - oprava místních komunikací v Malé Lečici - kdo určil, jaké úsel<y se budou opravovat

- oprava cesty před bytovkami
o místostarosta - oprava MK v Malé Lečici - návrh na opravu zastupitelé v místě

- oprava cesý před bytovkami - je soukromá
o Srpová- spádovost škol
o starostka _ informovala o jednání na KÚ Středočeského lcraje _ odbor školství
o místostarosta * informace o t,ydání vyhlášfu 2/2017 - o odpadech
o Srpová - příspěvek MŠ Hvozdnice - může i Novčt Ves také požódat o příspěvek?
o starostka - na dítě trvale bydlící v obcí Maló Lečice a Senešnice na měsíc do Nové Vsi pod

Pleší posítá 800,- Kč - to je více než příspěvek pro MŠ Hvozdnici

K bodu 9) usnesení a zúvěr:
Usnesení č. 17 - příloha k zápisu

Zaseddní Zo zahdjeno v 18,00 hodin
Zaseďóní Zo ukončeno v 19,30 hodin

Přílohy:
l) plnění rozpočtu - příloha č. 1
2) rozpočtové opatření č. 7/2017 - příloha č' 2
3) střednědobý výhled obce Bojanovice 20]8 - 2020 _ příloha č. j

4) vyhláška obce č, 2/2017 -příloha č, 4
5) informace o konání Zo _ příloha č. 5

Zapsala: Přibíknvá

ověřovatelé zápisu: Jitka Mrázová

Josef Rákosník

Ť-,../


