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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.7/2018,  
ze dne 12.12.2018 

Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
-zapisovatele Irenu Háčkovou, ověřovatele zápisu ve složení: Michal Lízal, Šalášek Libor 

a návrhovou komisi ve složení: Špačková Eva, Šlancar Václav 

- program jednání bez bodu č.8 

- Pracovní řád OU Horní Bojanovice  
- plán inventur na rok 2018 a inventarizační komisi ve složení: Ladislav Kachyňa, Jiří Šlancar, Michal Lízal, Špačková Eva, 

Šalášek Libor, Šlancar Václav a Irena Háčková.  
- Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019 

- poplatek za odpad a psa na rok 2019 za stejných pravidel jako v roce 2018 

- návrh rozpočtu MŠ HB na rok 2019 a návrh výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 

-dodatek č.10 ke smlouvě o nájmu ze dne 19.6.2009 na pronájem obecních prostor k provozování manikúry a pedikúry o 

prodloužení nájmu do 31.12.2019  

-dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu ze dne 15.10.2014 na pronájem obecních prostor k provozování kosmetiky o prodloužení 

nájmu do 31.12.2019.  

- pana Ladislava Kachyňu jako určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace obce Horní Bojanovice 
pro volební období 2018-2022 

- záměr o prodeji pozemku 1508/78 

- že prohlášení snoubenců o tom, že spolu vstoupí do manželství, lze učinit, v souladu s §11a zákona č.301/2000Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, před starostou obce 

Ladislavem Kachyňou nebo místostarostou Jiřím Šlancarem, na místě obřadu hodno, v intravilánu obce Horní Bojanovice ,v 

pátek a sobotu od 8 00 do14 00 hodin 
-firmu Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02, Břeclav jako dodavatele na projekční a inženýrskou činnost projektu 

„Horní Bojanovice – IS v lokalitě Za Dvorem II, 2.etapa“   . 

 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- rozpočtové opatření č. 9, 10 a 11/2018 

- zprávu finančního výboru o kontrole účetnictví MŠ 

 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice zamítá: 
- žádost na prodej části pozemku p.č.1508/7 a st. 221 v k.ú. Horní Bojanovice o rozloze cca. 150 m2, č.j.: 294/2018 

- žádosti o odkoupení nebo výměnu obecního pozemku p.č. 3242/207 v k.ú. Horní Bojanovice na stavbu rodinného domu č.j. 
211/2018, č.j. 251/2018 a č.j. 252/2018 

- žádost o odkup pozemků č.j.: 202/2018 

- žádost o odkup pozemků č.j.: 277/2018 

- prodej pozemku 1508/81 
 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje: 
- pana starostu k podpisu dodatku č.10 ke smlouvě o nájmu ze dne 19.6.2009 na pronájem obecních prostor k provozování 

manikúry a pedikúry o prodloužení nájmu do 31.12.2019.  

- pana starostu k podpisu dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu ze dne 15.10.2014 na pronájem obecních prostor s paní 

k provozování kosmetiky o prodloužení nájmu do 31.12.2019.  

- starostu obce k zajištění smlouvy o dílo s firmou   Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02, Břeclav na projekční a 

inženýrskou činnost projektu „Horní Bojanovice – IS v lokalitě Za Dvorem II, 2.etapa“   . 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                        Ladislav Kachyňa 
          starosta obce 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 17.12.2018 
Vyvěšeno na úřední desce: 17.12.2018 
Sňato dne: 


