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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.2/2021  
ze dne 24.2.2021 

 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Prokeš Zbyněk, Kaňová Bohdana a návrhovou komisi ve 
složení: Šalášek Libor, Šlancar Václav 
- program jednání 
- záměr na na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 
- pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.3.2021 do 30.06.2021 
- nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.3.2021 do 
30.06.2021.  
- poskytnutí dotace pro Sokol Horní Bojanovice na částku 40.000,- Kč. Za 10.000,- Kč budou nakoupeny upomínkové 
předměty a 30.000,- Kč bude vynaloženo na regeneraci trávníku 
- poskytnutí dotace pro Mužský sbor Vavřinec z.s. na částku 10.000,- Kč na uspořádání akce „Eště byly 4 týdně“ 
- vydání souhlasu s uspořádáním akce XVI. AGROTEC PETRONAS RALLYE HUSTOPEČE 2021 ve dnech 17.-19.6.2021 
a zapůjčení obecních komunikací.  
- odpuštění nájemného za pronájem místnosti v budově „bývalá ZŠ“ za měsíc únor 2021 
odpuštění nájemného za pronájem místního pohostinství v KD za měsíc únor 2021 
odpuštění nájemného za pronájem místnosti v budově Obecního úřadu č.p.96 za měsíc únor 2021 
odpuštění nájemného za pronájem místnosti v budově Obecního úřadu č.p.96 za měsíc únor 2021 
- smlouvu za účelem zajištění spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Hustopeče s Městem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 00283193  
- návrh na vyřazení majetku dle fyzické inventury ze dne 08.01.- 09.01.2021 v hodnotě 112.223,15 Kč 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- rozpočtové opatření č.1/2021 
- inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace obecního majetku provedené ke dni 31.12.2020 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje starostu obce: 
- k podpisu smlouvy na poskytnutí dotace pro Sokol Horní Bojanovice na částku 40.000,- Kč. Za 10.000,- Kč budou 
nakoupeny upomínkové předměty a 30.000,- Kč bude vynaloženo na regeneraci trávníku  
- k podpisu smlouvy na poskytnutí dotace pro Mužský sbor Vavřinec z.s. na částku 10.000,- Kč na uspořádání akce „Eště 
byly 4 týdně“ 
- k podpisu smlouvy za účelem zajištění spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Hustopeče s Městem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 00283193 
- k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.3.2021 do 30.06.2021. 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice zamítá: 
- žádost Mužského sboru Vavřinec o dar ve výši 50.000,- Kč na vydání CD 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 1.3.2021            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 1.3.2021     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


