
Zópis č. 23 ze zasedóní
zastupitelsna obce Bojanovice
konaného dne 19, zdří 2018

v Senešnici
Navržený program:

1 ) j m e nov ání z ap i s ov at e l e, ov ěř ov at e lů z ópi s u
2) volba návrhové komise
3) usnesení č. 22
4) zpráva o uplatnění UP Bojanovic
5) plnění rozpočtu ]-8/2018
6) rozpočtové opatření
7) pozemekparc.č. 471/1 v kú. Bojanovice
8) pozemekparc.č.43/6 k.ú. Malá Lečice
9) pozemek stav. parc'č 95 a 97 k.ú. Malá Lečice
10) pozemekparc.č. 123/2 k.ú. Senešnice
11) pozemek parc.č. 363/4 k.ú. Senešnice
12) výzva - lípa parc.č. 257/1 k.ú. Bojanovice
1j) veřejnopróvní smlouva MŠ Hvozdnice
14) Info MK
I5) různé
16) usnesení a závěr

K bodu 1 a 2) zahúiení, imenovúní zapisovatele, ověřovatelů ztÍpisu a volba návrhové
komise:

Zahajuji dnešní zasedání Zo. Vítám jeho členy v počtu 7, jednání zastupitelstva obce je usnášení
schopné.
Pro dnešní zasedání určujijako zapisovatele paní Hanu Přibíkovou.
Dóle ověřovatele zópisu pan Bestahovslql Jiří a Zóhora Petr
Návrhová komise ve složení., pan Branný Václav, Matý Josef, Mrózová Jitka..
Kdo z členů zastupitelstva má jiný nóvrh. Není tomu tak, budeme hlasovat
hlasování.' pro 7, proti 0, zdržel se 0;

K bodu 3) Usnesení ze zasedúní 13. 6. 2018:
bere na vědomí:
. usnesení č' ]9, 20 a 21
- výnu k pokócení stromu a havarijní stav opěrné zdi parc,č. 257/1 k.ú. Bojanovice
- plnění rozpočtu 1-5/201B - příloha č. l k bodu 4)
schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 5 - příloha č, 2 k bodu 5)
stanovuje:
- pro volební období 201B _ 2022 - 7 členů zastupitelstva
souhlasí:
- s uzavřením veřejnopróvní smlouvy JUD) Davle - Štěchovice ve výši 5 000,- Kč;
. s úpravouvodného k 1. l. 20]9 tak, aby mohlo dojít k dostatečné norběfinančních prostředků na obnovu VAK
(p l án financ ov ání obnot,y v o dov o du)
- se zaplacenímfaktury za autobus - mladí hasiči Bojanovice - Ietní soustředění
11. B. - 18. 8. 2018
- s prodejem části pozemku 47]/6 k.ú. Bojanovice (ýměra dle g.p.)
- s prodejem pozemku 171/9 a části pozemku 165/2 k.ú. Bojanovice (ýměra dle g.p)
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K bodu 4) Zpráva o plnění ÚP Boianovic:
Zpróvu o plnění UP Bojanovic přednesl výlyonný pořizovatel Ing. Ladislav Vich, PRISVICH, s.ro.
důvodem k pořízení zprávy o uplatňování UP Bojanovic je zajistit soulad s $ 6 odst. 2 stavebního
zókona - seznámil s óbsahem žpróvy - podrobnější informace jsou k nahlédnutí na oÚ noiaovice.

K bodu 5) Plnění rozpočtu ]-8/2018:
Plnění rozpočtu je přílohou č. ] k bodu 5)

K bodu 6) Rozpočtové opatření č. 6:
Rozpočtové opatření č' 6je přílohou č. 2 kbodu 6)

K bodu 7) Pozemek parc.č. 471/I v k.ú. Boianovice:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na prodej části pozemku parc.č. 471/1 v k.ú. Bojanovice o
výměře cca ] 6 a 20 m2 a předběžně s tímto prodejem souhlasí za cenu ] 50,- Kč/m2.

K bodu 8) Pozemek parc.č. 43/6 v k.ú, Malú Lečice :
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s prodejem % pozemku parc.č. 43/6 v k.ú. Malá Lečice
Za Cenu ]50,- Kč/m2.

K bodu 9) Pozemkv parc.č. stav. 95 a 97 v k.ú. Maló Lečice:
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené pozemlql a
předběžně souhlasí se sepsdním nájemních smluv za podmín|ty, že vlastník nemovitostí stojících na
pozemcích ve vlastnicní obce Bojanovice předloží a dá do souladu nejasnosti na příslušném LV
vlastníka.

K bodu 10) Pozemek parc.č. 123/2 v k.ú. Senešnice:
Na základě uvedené opětovné žádosti o odprodej části pozemku parc'č. 123/2 v k'ú. Senešnice a
většinového nesouhlasu občanů části obce Senešnice, aby obec výše uvedený pozemek neprodóvalo
a to z důvodu (obecní studna na pozemku, přístup k ostatním nemovitostem) zastupitelstvo rozhodlo
žádosti nevyhovět.

K bodu 11) Pozemek parc.č. 363/4 v k.ú. Senešnice:
Na základě uvedené žódosti o odprodej části pozemku parc.č. 363/2v k'ú. Senešnice a většinového
nesouhlasu občanů části obce Senešnice, aby obec výše uvedený pozemekneprodávalo a to z důvodu
(vedení dešťové kanalizace, přístup k ostatním nemovitostem) zastupitelstvo rozhodlo žódosti
nevyhovět.

K bodu 12) Výzva _ lípa parc,č. 257/1 v k.ú. Boianovice:
Na základě výzvy paní Barbory Vojtíškové (Kuncové) k žódosti o pokácení lípy na pozemku obec
Bojanovice parc.č. 257/4 v k.ú. Bojanovice bylo dne 17. 9. 2018 svoláno místní šetření za účelem
projednóní. Byly předloženy požadované dokumený (posouzení zdravotního stavu lípy, staticlE
posudek atd.)' obec trvá na zaměřený přesných hranic pozemku ve vlastnictví výše jmenované.

K bodu 13) Veřeinoprúvní smlouva MŠ Hvozdnice:
Zastupitelstvo projednalo žádost MŠ Hvozdnice o poslEtnutífinančních prostředků z rozpočtu obce
Bojanovice a souhlasí s poslqltnutí prostředků ve výši 5 000,- Kč.

K bodu 14) Informace _ místní komunikace:
Místostarosta obce Bojanovice pan Václav Branný informoval občany o opravě místních komunikací
v obci
K bodu 15) Různé:
Místostarosta informoval o ČoV v Bojanovicích - zpracovatel projektu Aquion s'ro. zaslal obci nóvrh
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Smlouvy včetně požadavků (příloha) na splnění pro paní Vojtíškovou, která sousedí v s pozemkem na
heré ma být postavena ČoV Zastupitelstvo obce tuto smlouvu nepodepíše a to z důvodu jak
nehorázných požadavků paní Vojtíškové ta z důvodu, že tato smlouva nic neřeší (případné odvolání a
nesouhlasy Ze Strany paní Vojtíškové.

Diskuse:

které až doposud obec vynaložila;

se stavbou kanalizace a ČoV v obci Bojanovice nesmyslnými požadavlry. S pokácením lípy ani
s argumený o rozpadlé opěrné zdi a parkování na místní komunikaci nad pozemkem paní
Vojtíškové nesouhlasí

Senešnice;
. prosí obec o vytipování místa k vysazení lípy k l00. výročí založení republilE v čósti obce
Senešnice;

- vrt nad Malou Lečici - zjistit vlastníka pozemku
- opravafasódy školy v Malé Lečici

- zaměření pozemku parc.č' 25 - zahrada u čp. 9
- poděkoval za SDH Senešnice za podporu obce

K boďu 16) Usnesení a zdvěr:
Závěr provedla starostka obce paní Helena Duftová'

Zaseddní Zo zahdjeno v 18'00 hodin
Zaseddní Zo ukončeno ve 20,10 hodin

Přílohy..
I) plnění rozpočtu ]-8/20]8
2) rozpočtové opatření č. 6
3) usnesení o schválení zpráva o uplatňování UP Bojanovice (zpráva + vyhodnocení)
4) informace o konání Zo

Zapsala: Přibíková

ověřovatelé zápisu: Bestahovslql Jiří

Záhora Petr

ž.,/.-,/


