Obec Horní Bojanovice

Výpis
usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.5/2019,
ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje:
- zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Šlancar Václav, Kaňová Bohdana
a návrhovou komisi ve složení: Špačková Eva, Šalášek Libor
- program jednání
- prodej Telvizního kabelového rozvodu
- prodej Telvizního kabelového rozvodu společnosti Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11 Židenice, 628 00 Brno
- vypovězení smlouvy o pronájmu TKR firmě Noel s.r.o., Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín
- záměr na pronájem obecního koupaliště
- návrh nájemní smlouvy na rok 2019, na pronájem obecního majetku –prostory koupaliště s firmou Roussen, Horní
Bojanovice 20, 693 01 od 8.6.2019 do 15.9.2019. Nájemné činí 3.000Kč/měsíc + energie
- přijetí dotace z rozpočtu JMK č.j. JMK 68951/2019 na akci Rekonstrukce sociálních zařízení ve výši 250 000,-kč.
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.j. JMK 68951/2019 na akci Rekonstrukce sociálních zařízení ve výši
250 000,-kč.
- přijetí dotace z rozpočtu JMK č.j. JMK 65073/2019 na akci obnovení vybavení obecní knihovny ve výši 50 000,-kč.
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.j. JMK 65073/2019 na akci obnovení vybavení obecní knihovny ve výši
50 000,-kč.
- smlouvu č.: 1030051400/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.3772 v k.ú. Horní Bojanovice
s firmou E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 k vedení kabelu NN v zemi
k pojistkové skříni pro rodiný dům na pozemku p.č. st. 77 v k.ú. Horní Bojanovice
- bezúplatný převod pozemků p.č.3193/85, 3193/13, 3193/86 v katastru obce Horní Bojanovice na Obec Horní Bojanovice od
Pozemkového fondu ČR.
- nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků p.č. 986/9 a p.č. 986/23 v k.ú. Horní Bojanovice za cenu nájemného
100Kč/rok
- žádost o poskytnutí dotace pro Mužský sbor Vavřinec ve výši 10.000,- Kč na Setkání mužských sborů „Ešče byly štyry
týdně do hodú“ dne 12.7.2019. Tato částka by byla využita na cestovné a občerstvení účinkujících sborů.
- prodej knihy „(ne)Zapomenutí legionářští bráškové“ Velkopavlovicko za cenu 200,- Kč
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice zamítá:
- připomínky na doplnění zápisu
- žádost o poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Radost, Barákova
23, 796 01 Prostějov
- žádost o příspěvek ve výši 5000,-Kč společnosti Linka bezpečí z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 na podporu provozu linky
bezpečí
- žádost o dar na knihu ve výši 5000,-Kč
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje:
- starostu obce k vypovězení smlouvy o pronájmu TKR firmě Noel s.r.o., Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín
- starostu obce k podpisu nájemní smlouvy na rok 2019, na pronájem obecního majetku –prostory koupaliště s firmou
Roussen, Horní Bojanovice 20, 693 01 od 8.6.2019 do 15.9.2019
- starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.j. JMK 68951/2019 na akci Rekonstrukce sociálních
zařízení ve výši 250 000,-kč.
- starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.j. JMK 65073/2019 na akci obnovení vybavení
obecní knihovny ve výši 50 000,-kč.
- starostu obce k podpisu smlouvy č.: 1030051400/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.3772
v k.ú. Horní Bojanovice s firmou E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400
k vedení kabelu NN v zemi k pojistkové skříni pro rodiný dům na pozemku p.č. st. 77 v k.ú. Horní Bojanovice.
- starostu obce k podpisu nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p.č. 986/9 a p.č. 986/23 v k.ú. Horní Bojanovice
- starostu obce k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace pro Mužský sbor Vavřinec ve výši 10.000,- Kč na Setkání
mužských sborů „Ešče byly štyry týdně do hodú“ dne 12.7.2019
- starostu k zahájení kroků k zahájení výběrového řízení na zajištění realizace projektu pro výstavbu ČOV

Vyvěšeno v el. podobě: 10.6.2019
Vyvěšeno na úřední desce:10.6.2019
Sňato dne:

Ladislav Kachyňa
starosta obce
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