
Zápis č. 5 ze zasedání  

 zastupitelstva obce Bojanovice 

konaného dne 12. prosince 2018 

v Bojanovicích 

 
Navržený program: 

1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

2) volba návrhové komise 

3) plnění rozpočtu 1-11/2018 

4) rozpočtové opatření 8/2018 

5) rozpočet na rok 2019 

6) OZV č. 1/2018 – o místním poplatku za komunální odpad 

7) úprava vodného 

8) veřejnoprávní smlouvy na rok 2019  

9) různé 

10) 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: pan Bestahovský Jiří a pan Záhora Petr. 

Návrhová komise ve složení: paní Dufková Helena, paní Mrázová Jitka a pan Fiala Jan. 

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

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

 

 

K bodu 3) Plnění rozpočtu za 1-11/2018: 

Plnění rozpočtu za 1-11/2018 bylo předloženo a následně projednáno a vzato na vědomí, tak jak je 

uvedeno v příloze. 

 

K bodu 4) Rozpočtové opatření č. 8/2018 

Rozpočtové opatření č. 8/2018 bylo předloženo a následně schváleno – příloha č. 1 k bodu 3) 

 

K bodu 5) Rozpočet (návrh) obce Bojanovice na rok 2019: 

Návrh rozpočtu obce Bojanovice na rok 2019 vycházel ze skutečných nákladů ke dni sestavení návrhu 

rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce dne 21. 11. 2018 a současně 

k tomuto dni i na stránkách obce – www.obecbojanovice.cz.  

Po projednání návrhu se zastupitelstvo usneslo rozpočet obce na rok 2019 schválit a to jako 

vyrovnaný. – příloha č. 2 k bodu č. 5) 

 

K bodu 6) OZV č. 1/2018: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadu platnou od 1. 1. 2019 – vyhláška byla vyvěšena dne 13. 12. 2018 a k tomuto dni i na stránkách 

obce – www.obecbojanovice.cz 
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K bodu 7) Úprava vodného: 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na úpravu vodné pro rok 2019 a to: 

- v katastru obce Bojanovice za cenu 25,- Kč/m3 

- v katastru obce Malá Lečice za cenu 50,- Kč/m3 

Tato úprava cen vychází s kalkulace ceny na výrobu 1 m3 vody a z potřeby tvorby prostředků na 

obnovu vodovodů a kanalizací dle zákona 274/201 Sb. o vodovodech a kanalizacích. 
 

K bodu 8) Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků: 

Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků 

s Městem Mníšek pod Brdy a to na dobu neurčitou. Úhrada za jeden kalendářní rok činní 13 000,- Kč. 

S projednáváním a uzavření veřejnoprávní smlouvy pověřuje starostu obce Bojanovice pana Mgr. 

Václava Branného. 

 

K bodu 9) Různé: 

Zastupitelstvo obce dále projednalo: 

 výši odměna členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 

202/2018 Sb., platné od 1. 1. 2019 a to dle přílohy č. 4 k usensení. 

 paušální částky na telefon pro starostu, místostarostu, člny ZO a pana Punčocháře ve výši 250,- 

Kč/měsíčně s účinností od 1. 1. 2019 

 plán inventur za rok 2018 v souladu s ust. § 5 vyhl. č. 270/2010 Sb., 

 prodej podílu ½ pozemku parc.č. 43/6 v k.ú. Malá Lečice 

 pověření starostu obce pana Mgr. Branného k jednání o koupi oitenjl č, 114/6 a 127/4 v k.ú. 

Bojanovice 

 zrušení bodu „svěřuje“ – místostarostovi obce agendu pracovníků údržby obce v usnesení č. 2 

ze dne 10. 12. 2014 

 

K bodu 16) Usnesení a závěr: 

Závěr zasedání provedl starosta obce pan Mgr. Branný 

 

 

Zasedání ZO zahájeno v 18,00 hodin 

Zasedání ZO ukončeno ve 20,10 hodin 

 

 

Přílohy: 

1) rozpočtové opatření č. 8/2018 - k bodu 3) 

2) rozpočet na rok 2019 – schválený - k bodu 5) 

3) OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz KO – k bodu 6) 

4) ke stanovení výši odměn zastupitelů obce – k bodu 9) 

5) informace o konání ZO Bojanovice 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Bestahovský Jiří .......................................... 

 

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

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


