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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.3/2021  
ze dne 12.5.2021 

 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Prokeš Zbyněk, Štoll Jaroslav a návrhovou komisi ve složení: 
Šalášek Libor, Kaňová Bohdana 
- program jednání 
- závěrečný účet za rok 2020 obce Horní Bojanovice s výhradou a přijímá tato nápravná opatření: obec bude postupovat 
v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
- účetní závěrku za rok 2020 včetně převodu výsledku hospodaření   
- účetní uzávěrku MŠ Horní Bojanovice za rok 2020 bez výhrad a převedení výsledku hospodaření ve výši 32.577,02 Kč do 
rezervního fondu 
- Řád veřejného pohřebiště obce Horní Bojanovice 
- dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 12/2020 se společností Stavoč spol. s.r.o., Horní Bojanovice 1, 693 01, IČ 47902213 jako 
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Horní Bojanovice – rekonstrukce požární zbrojnice“. Kterým se mění položka 
v hodnotě 200.000,- Kč, vedená jako finanční rezerva, na položku montáž a dodávka okenních prvků. 
- smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka se společností Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 
Brno, IČO: 18826016 
- smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330071443/002-MDP na pozemcích p.č.3282/86 v k.ú. Horní Bojanovice 
s firmou EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400  
- ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č.984/33 k 1.10.2021 
- poskytnutí dotace pro:  
Rybářský spolek HB 10.000,- Kč nákup ryb na zarybnění místního rybníka, Barvínek 5.000,- Kč na nákup odměn pro děti, 
materiálu, příp. drobného majetku, Český zahrádkářský svaz 10.000,- Kč na úhradu vystoupení kapel, CM, DH, mužáků a 
ostatních účinkujících podílejících se na akci Hornobojanovské vinobraní 2021,  
Na poskytnutí daru pro Dechová hudba Hornobojani z.s. 10.000,- Kč 
- dar - pro Mužský sbor Vavřinec na vydání CD ve výši 10.000,-.Kč 
- vydání souhlasu s uspořádáním akce Kolo pro život Hustopeče Agrotec Tour 2021 dne 22.5.2021 
- záměr na propachtování obecních pozemků 986/11 a 986/12 
- propachtování obecních pozemků p.č.986/11 o výměře 569 m2 a p.č.986/12 o výměře 598 m2 od 1.června 2021 na dobu 10 
let, za cenu 112,- Kč/rok. 
- záměr na propachtování části obecního pozemku p.č.986/23 
- propachtování části obecního pozemku p.č.986/23 o výměře 1000 m2 od 1.června 2021 na dobu 10 let, za cenu 100,- 
Kč/rok. 
- záměr na propachtování části obecních pozemků 986/17, 986/20 a 986/9 
- propachtování obecních pozemků p.č.986/17, 986/20 a p.č.986/9 o celkové výměře 2000 m2 od 1.června 2021 na dobu 10 
let, za cenu 200Kč/rok. 
- pronájem obecního majetku – prostory koupaliště s firmou Roussen, Horní Bojanovice 20, 693 01 od 7.6.2021 do 
13.9.2021. Nájemné činí 3.000 Kč/měsíc + energie 
- společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 
35 599 jako vítěze výběrového řízení na akci „Horní Bojanovice – IS v lokalitě Za Dvorem, II. etapa“ za cenu 10.755.554,48 
Kč s DPH. 
- smlouvu o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 
620 00 Brno, IČ: 480 35 599, vítězem výběrového řízení na akci „Horní Bojanovice – IS v lokalitě Za Dvorem, II. etapa“ za 
cenu 10.755.554,48 Kč s DPH. 
- odpuštění nájemného za pronájem místnosti v budově „bývalá ZŠ“ za měsíc březen, duben 2021 
- odpuštění nájemného za pronájem místního pohostinství v KD za měsíc březen, duben 2021 
- odpuštění nájemného za pronájem místnosti v budově Obecního úřadu č.p.96 za měsíc březen, duben 2021 
- odpuštění nájemného za pronájem místnosti v budově Obecního úřadu č.p.96 za měsíc březen, duben 2021 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- žádosti na odkoupení části pozemku p.č. 1508/5  
- žádost o prodej části pozemku p.č. 1508/8, 1508/85, 1508/86, 1508/7, p.č.st. 230 
- rozpočtové opatření 2 a 3/2021 
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Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje starostu obce: 
- k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 12/2020 se společností Stavoč spol. s.r.o., Horní Bojanovice 1, 693 01, IČ 
47902213 jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Horní Bojanovice – rekonstrukce požární zbrojnice“. Kterým se 
mění položka v hodnotě 200.000,- Kč, vedená jako finanční rezerva, na položku montáž a dodávka okenních prvků. 
- k podpisu smlouvy o převodu práv a povinností stavebníka se společností Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 
628 00 Brno, IČO: 18826016 
- k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330071443/002-MDP na pozemcích p.č.3282/86 v k.ú. Horní 
Bojanovice s firmou EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400  
- k podpisu smluv na poskytnutí dotace pro:  
Rybářský spolek HB 10.000,- Kč nákup ryb na zarybnění místního rybníka, Barvínek 5.000,- Kč na nákup odměn pro děti, 
materiálu, příp. drobného majetku, Český zahrádkářský svaz 10.000,- Kč na úhradu vystoupení kapel, CM, DH, mužáků a 
ostatních účinkujících podílejících se na akci Hornobojanovské vinobraní 2021,  
Na poskytnutí daru pro Dechová hudba Hornobojani z.s. 10.000,- Kč 
- k podpisu smlouvy na propachtování obecních pozemků p.č.986/11 o výměře 569 m2 a p.č.986/12 o výměře 598 m2 od 
1.června 2021 na dobu 10 let, za cenu 112,- Kč/rok. 
- k podpisu smlouvy na propachtování části obecního pozemku p.č.986/23 o výměře 1000 m2 od 1.června 2021 na dobu 10 
let, za cenu 100,- Kč/rok. 
- k podpisu smlouvy na propachtování obecních pozemků p.č.986/17, 986/20 a p.č.986/9 o celkové výměře 2000 m2 od 
1.června 2021 na dobu 10 let, za cenu 200Kč/rok. 
- k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního majetku – prostory koupaliště s firmou Roussen, Horní Bojanovice 20, 
693 01 od 7.6.2021 do 13.9.2021. Nájemné činí 3.000 Kč/měsíc + energie 
- k podpisu se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 
Brno, IČ: 480 35 599, vítězem výběrového řízení na akci „Horní Bojanovice – IS v lokalitě Za Dvorem, II. etapa“ za cenu 
10.755.554,48 Kč s DPH. 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice zamítá: 
- finanční příspěvek pro Linku bezpečí z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO: 61383198  

 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 13.5.2021            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 13.5.2021     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


