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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.4/2017, ze dne  
6.6.2017 

Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu Štolle Jaroslava a Kachyňu Ladislava 

a návrhovou komisi Štollovou Ivanu a Kopčíka Františka. 

- program jednání 

- pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p.254  

- nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p.254 od 7.6.2017 na dobu 1 rok.  

- pronájem obecního bytu v budově č.p. 96 na pozemku p.č.st.81/1 v k.ú. Horní Bojanovice   

- nájemní smlouvu na obecní byt v budově č.p.96 na pozemku p.č.st.81/1 v k.ú. Horní Bojanovice na dobu 5 let za cenu 

4.500,-Kč. 

- prodej části obecních pozemků p.č.1508/9 a p.č.1508/11 v k.ú. Horní Bojanovice dle geometrického plánu č.596-31/2017 

pozemky nově vzniklé p.č.1508/74 o výměře 65m2 a p.č.1508/75 o výměře 79m2.    

- kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku p.č.1508/9 a p.č.1508/11 v k.ú. Horní Bojanovice dle geometrického 

plánu č.596-31/2017 pozemky nově vzniklé p.č.1508/74 o výměře 65m2 a p.č.1508/75 o výměře 79m2 za celkovou cenu 

14 400,-Kč.    

- prodej části obecních pozemků p.č.1508/58 a p.č.1508/3 v k.ú. Horní Bojanovice dle geometrického plánu č.598-64/2017 

pozemky nově vzniklé p.č. st.427, st.428, p.č.1508/76 a 1508/77 o celkové výměře 194m2.    

- kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku p.č.1508/58 a p.č.1508/3 v k.ú. Horní Bojanovice dle geometrického 

plánu č.598-64/2017 pozemky nově vzniklé p.č. st.427, st.428, p.č.1508/76 a 1508/77 o celkové výměře 194m2 za celkovou 

cenu 67900,-Kč. 

- pronájem obecních prostor v budově obecního úřadu č.p. 96 na pozemku p.č.st.81/1 – bývalá pošta k provozování živnosti 

kadeřnictví. 

- nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v budově OÚ H.B. č.p.96 na pozemku p.č. st.81/1 k provozování živnosti 

na dobu 5let za cenu 500,-Kč/měsíc. 

- firmu Klempířství Novotňák s.r.o., Boleradice 392, 691 12  jako dodavatele díla „Oprava střechy kulturního domu H.B.“ 

- smlouvu o dílo s firmou Klempířství Novotňák s.r.o., Boleradice 392, 691 12, IČ: 02891590 na akci „Oprava střechy 

kulturního domu H.B“. za cenu 18.500,- Kč. 

- přijetí dotace z rozpočtu JMK na opravu střechy kulturního domu ve výši 150.000,- Kč smlouva č.044852/17/ORR. 

- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.044852/17/ORR na opravu střechy kulturního domu 

- dle §6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona pořízení Změny č. 1 ÚP Horní Bojanovice podle §6 odst. 1 písm. c) odborem 

regionálního rozvoje Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, která spočívá ve způsobu využití a to u pozemků p.č.3193/38 

z OV na ZV, 3193/67 z PV na ZV, 2644/2 z BV na ZV, 3193/65 z OV na ZV, 2689/40 z VL na ZV a u pozemků p.č. 

2689/40, 2636/1, 2689/36, 2689/38, 2689/35, 2689/37, 2689/39, 3768/22, 2689/33 z TO na ZV a změnu hranic intravilánu 

obce.  

Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje:  
- starostu k zahájení výběrového řízení na post ředitelky MŠ 

- pana starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p.254 od 

7.6.2017 na dobu 1 rok.  

- pana starostu k podpisu nájemní smlouvy na obecního bytu v budově č.p.96 na pozemku p.č.st.81/1 v k.ú. Horní Bojanovice  

na dobu 5 let za cenu 4.500,- Kč/měsíc.  

- pana starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku p.č.1508/9 a p.č.1508/11 v k.ú. Horní Bojanovice 

dle geometrického plánu č.596-31/2017 pozemky nově vzniklé p.č.1508/74 o výměře 65m2 a p.č.1508/75 o výměře 79m2 za 

celkovou cenu 14 400,-Kč.    

- pana starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku p.č.1508/58 a p.č.1508/3 v k.ú. Horní Bojanovice 

dle geometrického plánu č.598-64/2017 pozemky nově vzniklé p.č. st.427, st.428, p.č.1508/76 a 1508/77 o celkové výměře 

194m2 za celkovou cenu 67900,-Kč. 

- pana starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově OÚ H.B. č.p.96 na pozemku p.č. 

st.81/1 k provozování živnosti na dobu 5 let za cenu 500,-Kč/měsíc. 

- pana starostu k podpisu smlouvy o dílo s firmou Klempířství Novotňák s.r.o., Boleradice 392, 691 12  IČ: 02891590 na akci 

Oprava střechy kulturního domu H.B. za cenu 188.500,- Kč. 

- pana starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.044852/17/ORR na opravu střechy kulturního 

domu.  
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- rozpočtové opatření č. 3/2017 

Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice zamítá: 
- žádost o prodloužení nájemní smlouvy v budově Podporovaného bydlení 

- zamítnutí žádosti na pronájem obecního bytu v budově Podporovaného bydlení 

 

 
                                                                                                       Jiří Šlancar 
          starosta obce 


