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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.4/2022  
ze dne 8.6.2022 

 
 
Usnesení č.1a 
ZO schvaluje: zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Václav Šlancar, Šalášek 
Libor a návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Štoll, Kaňová Bohdana 
Usnesení č.1b 
ZO schvaluje: program jednání 
Usnesení č.2a 
ZO schvaluje: závěrečný účet za rok 2021 obce Horní Bojanovice bez výhrad  
Usnesení č.2b 
ZO schvaluje: účetní závěrku za rok 2021 včetně převodu výsledku hospodaření   
Usnesení č. 3 
ZO schvaluje: účetní uzávěrku MŠ Horní Bojanovice za rok 2021 bez výhrad a převedení výsledku 
hospodaření ve výši 8.338,21 Kč do rezervního fondu 
Usnesení č.4 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k popisu dodatku č.4 smlouvy o dílo119211A se společností 
Aquatis a.s., Botanická 834/56, 60200 Brno, IČ: 46347526 
Usnesení č.5 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k popisu smluv č. 9001986722 a č. 9001986712 se 
společností EG.D. a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 
Usnesení č. 6a 
ZO schvaluje: a pověřuje starostu obce: k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.2 
v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.7.2022 do 30.06.2023. Nájemné bude 
činit 2120Kč/měsíc. 
Usnesení č. 6b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.4 
v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.7.2022 do 30.06.2023. Nájemné bude 
činit 2120Kč/měsíc. 
Usnesení č. 6c 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.5 
v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.7.2021 do 30.06.2022. Nájemné bude 
činit 2120Kč/měsíc. 
Usnesení č. 6d 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.6 
v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.7.2021 do 30.06.2022. Nájemné bude 
činit 2120Kč/měsíc. 
Usnesení č. 6e 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k podpisu dodatku nájemní smlouvy na pronájem obecních 
bytů č.1, 3 a 7 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254. ohledně navýšení nájemného, které bude 
nově činit 2120Kč/měsíc.  
Usnesení č. 7 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu, 
který se nachází v podkroví budovy OÚ č.p. 96. Nájemné se sjednává na dobu určitou od 1.8.2022 do 
31.12.2022. Nájemné bude činit 5.000,- Kč/měsíc. 
Usnesení č. 8 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k podpisu nájemní smlouvy na pronájem nebytových 
prostor, který se nachází v 1.NP budovy OÚ č.p. 96. Nájemné se sjednává na dobu určitou od 1.9.2022 
do 31.12.2026. Nájemné bude činit 600,- Kč/měsíc. 
Usnesení č.9 
ZO schvaluje a pověřuje: starostu obce k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního majetku – 
prostory koupaliště od 10.6.2022 do 11.9.2022. Nájemné činí 3.000 Kč/měsíc + energie 
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Usnesení č.10a 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smluv na poskytnutí daru pro:  
Rybářský spolek HB 10.000,- Kč nákup ryb na zarybnění místního rybníka,  Římskokatolickou farnost 
Horní Bojanovice 20.000,- Kč na opravy dveří a oken kostela 
Usnesení č.10b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smluv na poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč 
na uspořádání tradičních hodů. 
Usnesení č. 11 
ZO schvaluje nové ceny nájemného bez DPH, které se budou účtovat po dnech.  
Sál KD včetně WC za pódiem bez použití ústředního topení – 350,- Kč 
Sál KD včetně WC za pódiem s použitím ústředního topení – 500,- Kč 
Vinotéka včetně WC za pódiem – 250,- Kč, elektrická energie dle odečtu elektroměru 
Kuchyňka – 100,- Kč, elektrická energie dle odečtu elektroměru 
Areál volného času – 250,- Kč 
Usnesení č. 12 
ZO schvaluje Pojistku 0002949028 sjednanou s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s., Římská 
2135/45, Praha 2, 120 00, IČ: 46973451. Částka za roční pojištění bude 40.203,- Kč. 
Usnesení č. 14 
ZO schvaluje uložení volných finančních prostředků na termínovaný vklad KB na do dobu 6 měsíců a 
možností prodloužení. Max. do částky 5.000.000,- Kč. 
Usnesení č.15 
ZO schvaluje: pro nastávající komunální volby 2022 a tím pro další čtyřleté volební období 
počet zastupitelů sedm 
Usnesení č.16a 
ZO bere na vědomí: rozpočtové opatření 4/2022 
Usnesení č.16b 
ZO schvaluje přijetí dotace a pověřuje starostu k podpisu smlouvy č. JMK076273/22/ORR JMK, 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČ:70888337 
Usnesení č.16c 
ZO bere na vědomí žádost o samovýrobu – samotěžbu č.j. 292/2022 
 

 
Vyvěšeno v el. podobě: 9.6.2022            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 9.6.2022     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


