
Zápis č. 7 ze zasedání  

 zastupitelstva obce Bojanovice 

konaného dne 1. dubna 2019 

v Bojanovicích 
Navržený program: 

1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

2) volba návrhové komise 

3) plnění rozpočtu 4/2019 

4) schválení ceny pozemku parc.č. 114/9 – 1450 m2 v k.ú. Bojanovice 

5) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bojanovice za rok 2018 - opatření 

6) různé 

7) usnesení a závěr 

 

K bodu 1 a 2) zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volba návrhové    

     komise: 

Zahajuji dnešní zasedání zastupitelstva obce Bojanovice. Vítám jeho členy v počtu 7 - jednání 

zastupitelstva obce je usnášení schopné. 

Pro dnešní zasedání určuji jako zapisovatele paní Přibíkovou Hanu. 

Dále určuji ověřovatele zápisu a to: paní Mrázová Jitka a pan Záhora Petr. 

Návrhová komise ve složení: pan Bestahovský Jiří, paní Dufková Helena a pan Fiala Jan. 

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

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

Prohlašuji, že zastupitelstvo obce je unášení schopné. 

 

Doplnění programu o: 

 O bod – rozšíření MK Hvozdnice (hřbitov) - Masečín 

 

Doplnění programu: 

hasičské auto Senešnice 

 revokace usnesení č. 1 z 10. 2. 2014 – MDŽ 

 obnova budovy čp. 102 v Bojanovicích 

 

K bodu 3) Rozpočtové opatření č. 4/2019: 

Rozpočtové opatření č. 4/2019 bylo předloženo a následně schváleno – příloha č. 1 k bodu 3) 

 

K bodu 4) Schválení ceny pozemku parc. č. 114/19: 

Zastupitelstvo projednalo kupní cenu pozemku parc.č. 114/19 o výměře 1450 m2 v k.ú. 

Bojanovice za cenu 539 400,- Kč, tedy 372,- Kč/m2 a s cenou souhlasí 

 

 

K bodu 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bojanovice za rok 2018 – 

opatření: 

Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bojanovice za rok 

2018 a přijalo následné opatření k nápravě a ukládá starostovi obce: 

 přijmout systémové nápravné opatření směřující k účtování a vyřazení pozemku ke dni 

podání „Návrhu na vklad“ u příslušného katastrálního úřadu 

 přijmout systémové nápravné opatření směřující ke zveřejnění „Smlouvy o dílo“ 

uzavřenou mezi Obcí Bojanovice a PKB ze dne 2. 5. 2017 na profilu zadavatele na 

serveru MMR. Stejně tak tam umísťovat všechny následné obdobné smlouvy 
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K bodu 6) Různé: 

 voda Senešnice – zastupitelstvo obce projednalo napojení vodovodu do budovy čp.19 

v Senešnici z obecní studny na pozemku parc.č. 122 v k.ú. Senešnice – bude svoláno 

místní šetření k vyřešení této situace 

 

Diskuse: 

 Listík Luděk – napojení vodovodu do budovy čp. 19 

 Zápotocký Tomáš – podmínky 

  

 

K bodu 7) Usnesení a závěr: 

Závěr zasedání provedl starosta obce pan Mgr. Branný 

 

 

Zasedání ZO zahájeno v 18,00 hodin 

Zasedání ZO ukončeno ve 19,20 hodin 

 

 

Přílohy: 

1) rozpočtové opatření č. 4//2019 – příloha č. 1 k bodu 3) 

2) zpráva o výsledku hospodaření – 2018 - kopie 

3) informace o konání ZO Bojanovice 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Přibíková       …....................................... 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Mrázová Jitka  .......................................... 

 

     Záhora Petr   …........................................

   

 

 

 


