
Usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva
obce Bojanovice

konaného dne 24. září 2014
určuje: - zapisovatele - Přibíková Hana

- ověřovatelé zápisu: - Branný Václav, Rys Michal
volí:               - návrhovou komisi:           - Rákosník Josef, Sleza František, Záhora Petr

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;

bere na vědomí:
– usnesení č. 19

hlasování: pro 6, proti 0, zdrželse 0;

– korespondenci za uplynuté čtvrtletí
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;

– plnění rozpočtu 1-8/2014  – viz  příloha č. 1
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;

souhlasí:
– s úpravou programu o body:

- žádost o zřízení věcného břemene v k.ú. Senešnice (379/1)
- žádost o finanční příspěvek pro SDH Bojanovice – Bojanovické posvícení
- žádost o prodloužení vodovodní řadu v k.ú. Bojanovice

hlasování:   pro 6, proti 0, zdržel se 0;

– s úpravou rozpočtu č. 4 a 5/2014 – viz příloha č. 2
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;

– s uzavřením dohody o změně katastrální hranice k.ú.  Senešnice – k.ú. Nová Ves pod Pleší mezi obcí Bojanovice  
a Nová Ves pod Pleší

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;

– s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 379/1 v k.ú. Senešnice pro ČEZ Distribuce, a.s.
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;

– se záměrem prodat pozemky parc.č. 275/6 a 257/24  v k.ú. Bojanovice dle geometrického plánu č. 472-67/2014  
za cenu 150,- Kč/m2  pro B.K. 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;

– s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 379/1 v k.ú. Senešnice  
(manželé D.)

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;

– s příspěvkem 4.000,- Kč na pořádání posvícení pro TJ Sokol a SDH Bojanovice
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;

– s prodloužením vodovodního řadu v k.ú. Bojanovice za finanční spoluúčasti Obec + vlastník
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;

nesouhlasí:

– s poskytnutím měsíčního příspěvku na soukromou mateřskou školu pro L.S.
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;

– s prodejem pozemku parc.č.363/4 v k.ú. Senešnice
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;

Helena Dufková
    starostka

                                                                                                                           v.r.





ppppOvěřovatelé zápisu: Rys Michal ….............................

Sleza František …............................




