
Zúpis č. 21 ze zasedúní
zastupitelsna obce B oj anovice
konaného dne 16. květnu 2018

v Bojanovicích
Navržený program:

1 ) j menování zapis ovatel e, ov ěř ov at elů zápisu
2) volba návrhové komise
3) závěrečný účet obce za rok 20]7
4) změna č. l ÚP Bojanovic
5) usnesení
6) závěr

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

Zahajuji dnešní zasedání Zo. Vítám jeho členy v počtu 7, jednaní zastupitelstva obce je usnášení
schopné.
Pro dnešní zasedóní určujijako zapisovatele Hanu Přibíkovou.
Dále ověřovatele zápisu pan Jiří a Petr Záhora
Návrhová komise ve složení: pan Josef Malý, paní Jitka Mrózova a pan Josef Rákosník
Kdo z členů zastupitelsna má jiný návrh. Není tomu tak, budeme hlasovat

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

K bodu 3) Zúvěrečný účet obce za rok 2017 (ztÍvěrkal

Zastupitelstvo obce Bojanovice pro jednalo návrh ,, Závěrečného účtu obce Bojanovice za rok 20 ] 7,, .
Bylo podrobně seznámeno s jeho obsahem včetně příloha a závěreční účet schválilo.
Následně projednalo a schvólilo protokol účetní závěrlE obce Bojanovice za rok 2017.
(příloha č. a s k usnesení č. 2]).

K bodu 4) Změna č. 1 UP Boianovic:

Se změnou č. 1 ÚP Bojanovic seznámil přítomné ing. Wch. Zastupitelstvo rozhodlo a schválilo
usnesením č. 2] tuto změnu.
Příloha č. 1 * Nóvrh na pořízení změny č. ] územního plánu Bojanovic.

K bodu 5) Usnesení:

Usnesení je součástí zápisu.

K bodu 6) ZtÍvěr:

Závěr provedla starostka obce paní Helena Du/ková.

Zasedúní Zo zahújeno v 18'00 hodin
Zasedúní Zo ukončeno v 19,00 hoďin



Přílohy',
1) návrh na pořízení změna č. 1 ÚP Bojanovic
2) závěrečný účet obce Bojanovice za rok 20]7
j) protokol o schvalování účetní závěrlgl obce za rok 20]7
4) informace o konání Zo

Zapsala: Přibíková

ověřovatelé zópisu.. Jiří Bestahovsky

Petr Záhora

/*,r.--'


