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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.1/2021  
ze dne 27.1.2021 

 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Šalášek Libor, Šlancar Václav a návrhovou komisi ve složení: 
Prokeš Zbyněk, Štoll Jaroslav 
- 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 1.2.2021 do 30.06.2021 
- nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.2.2021 do 
30.06.2021.  
- záměr na pronájem rybníku na parcelách 2629/92, 2629/94, 3764/7, 2629/95, 2629/96, 2629/97, 2629/98, 2629/99, 
2629/100, 2629/101, 2629/102, 1676/3, 1676/4, 1676/6, 1676/7, 1676/8 v katastru  Horní Bojanovice 
- nájemní smlouvu na pronájem rybníku na parcelách 2629/92, 2629/94, 3764/7, 2629/95, 2629/96, 2629/97, 2629/98, 
2629/99, 2629/100, 2629/101, 2629/102, 1676/3, 1676/4, 1676/6, 1676/7, 1676/8 v katastru  Horní Bojanovice s Rybářským 
spolkem Horní Bojanovice IČ:22865039 na 10 let za 1Kč ročně 
- záměr na propachtování částí pozemků p.č. 850/1 a 3733/1 
- pachtovní smlouvu na propachtování částí pozemků p.č. 850/1 a 3733/1 v katastru  Horní Bojanovice o výměře 300m2 na 
10 let za cenu 30Kč/rok 
- umístění boxu, zajištění přívodního kabelu 220V pro společnost  Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 
Praha 9, IČO: 28408306 
- smlouvu na umístění boxu pro společnost  Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 28408306 
- dar 20.000Kč pro Římskokatolickou farnost Horní Bojanovice 31, 690 02 Břeclav z rozpočtu obce 
- smlouvu na dar 20.000Kč pro Římskokatolickou farnost Horní Bojanovice 31, 690 02 Břeclav z rozpočtu obce 
- odpuštění nájemného za pronájem místnosti v budově „bývalá ZŠ“ za měsíc leden 
odpuštění nájemného za pronájem místního pohostinství v KD za měsíc leden 
odpuštění nájemného za pronájem místnosti v budově Obecního úřadu č.p.96 za měsíc leden 
odpuštění nájemného za pronájem místnosti v budově Obecního úřadu č.p.96 za měsíc leden 
- nového člena kontrolního výboru pana Zbyňka Prokeše 
- odměnu zastupiteli a členovi kontrolního výboru ve výši 800,-Kč od 1.2.2021 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- rozpočtové opatření č.12/2020 
- nádrž na vodu na pozemku p.č. 925/8 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje starostu obce: 
- k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.2.2021 do 30.06.2021.  
- k podpisu nájemní smlouvy na pronájem rybníku na parcelách 2629/92, 2629/94, 3764/7, 2629/95, 2629/96, 2629/97, 
2629/98, 2629/99, 2629/100, 2629/101, 2629/102, 1676/3, 1676/4, 1676/6, 1676/7, 1676/8 v katastru  Horní Bojanovice 
s Rybářským spolkem Horní Bojanovice IČ:22865039 na 10 let za 1Kč ročně 
- k podpisu pachtovní smlouvy na propachtování částí pozemků p.č. 850/1 a 3733/1 v katastru  Horní Bojanovice o výměře 
300m2 na 10 let za cenu 30Kč/rok 
- k podpisu smlouvy na umístění boxu pro společnost  Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 
28408306 
- k podpisu smlouvy na dar 20.000Kč pro Římskokatolickou farnost Horní Bojanovice 31, 690 02 Břeclav z rozpočtu obce 

 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 28.1.2021            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 28.1.2021     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


