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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.5/2022  
ze dne 29.6.2022 

 
 
Usnesení č.1a 
ZO schvaluje: zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Zbyněk Prokeš, Kaňová Bohdana a 
návrhovou komisi ve složení: Václav Šlancar, Šalášek Libor 
Usnesení č.1b 
ZO schvaluje: program jednání 
Usnesení č. 2a 
ZO schvaluje společnost Aquatis a.s., IČ: 46347526 jako vítěze výběrového řízení na projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby „Horní Bojanovice – kanalizace a ČOV“ za cenu 389.000,00,- Kč bez DPH. 
Usnesení č.2b 
ZO schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce k podpisu se společností Aquatis a.s., Botanická 834/56, 
602 00 Brno, IČ: 46347526, vítězem výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
„Horní Bojanovice – kanalizace a ČOV“ za cenu 389.000,00,- Kč bez DPH. 
Usnesení č.3a 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice usnesením č. 3a/2022 zrušuje usnesení č. 5c ze dne 31.1.2017 
Usnesení č. 3b 
ZO Horní Bojanovice rozhodlo o pořízení změny č. 1 ÚP Horní Bojanovice v k.ú. Horní Bojanovice dle § 6 
odst. 6) písm. b) zákona 183/2006 Sb. v platném znění, a schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu dle § 
55a odst.1) zákona 183/2006 Sb. v platném znění – zkrácený postup pořizování změny územního plánu.  
Změna prověří změnu funkčního využití pozemků označených v ÚP jako plochy zemědělské a lesnické výroby – 
kód plochy VZ, vyznačené v zákresu na plochu výroby a skladování – kód plochy VL, a to v plném rozsahu 
předmětných pozemků.: 
Změnu č. 1 ÚP Horní Bojanovice bude pořizovat Obecní úřad Horní Bojanovice dle odst.2) zákona 183/2006 
Sb. v platném znění s osobou splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 
odst.1) zákona 183/2006 Sb. v platném znění RNDr. Leošem Vejpustkem (zvláštní odborná způsobilost dle 
zákona č. 312/2012 Sb. v územním plánování č.: 7115102941, vydaná Ministerstvem vnitra ČR).  
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice určuje starostu Ladislava Kachyňu dle § 6 odst.5) písm. f) zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění, aby spolupracoval jako určený zastupitel s pořizovatelem při projednávání 
změny č. 1 ÚP Horní Bojanovice. 
ZO Horní Bojanovice schvaluje návrh smlouvy o dílo „Změna č. 1 územního plánu Horní Bojanovice“, jejímiž 
účastníky jsou obec Horní Bojanovice jako objednatel, ZEČI, spol. s.r.o. IČ: 46991034 se sídlem 691 12 
Boleradice 426 a ROUSSEN s.r.o., IČ: 05868548, 693 01 Horní Bojanovice 20 jako navrhovatelé a Institut 
regionálních informací, s.r.o., IČ: 2558 5991, Chládkova 898/2, 616 00 Brno jako zhotovitel. Případné změny 
ujednání ve smlouvě uvedené, týkající se pouze ujednání mezi navrhovateli a zhotovitelem nebudou předmětem 
dalšího posuzování a schvalování ZO Horní Bojanovice. 
Usnesení č.4 
ZO schvaluje vyčištění pozemku p.č. 595/1 od suchých a padlých stromů  
vyčištění ½ pozemku p.č. 448/11 od suchých a padlých stromů za cenu 200Kč/m3.  
Žadatelé budou dělat tuto činnost na vlastní nebezpečí. Zajistí, aby svou činností nezasahovali do sousedních 
pozemků a neznečistili komunikace. Veškeré neshody budou řešit sami osobně a na vlastní náklady. 
Usnesení č.5 
ZO schvaluje rozpočtové opatření 5/2022 
Usnesení č.5b 
ZO schvaluje přijetí dotace a pověřuje starostu k podpisu smlouvy č. JMK076601/22/OKH JMK, 
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČ:70888337 
 

 
Vyvěšeno v el. podobě: 30.6.2022            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 30.6.2022               starosta obce                                                       
Sňato dne:  
           


