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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.6/2022  
ze dne 21.9.2022 

 
 
Usnesení č.1a 
ZO schvaluje: zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Jaroslav Štoll, Libor Šalášek a 
návrhovou komisi ve složení: Václav Šlancar, Zbyněk Prokeš  
Usnesení č.1b 
ZO schvaluje: program jednání 
Usnesení č. 2a 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.2 k nájemní smlouvě na byt č.1 
v budově „Podporovaného bydlení“ Horní Bojanovice č.p.254  
Usnesení č. 2b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1 k nájemní smlouvě na byt č.2 
v budově „Podporovaného bydlení“ Horní Bojanovice č.p. 254 
Usnesení č. 2c 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.2 k nájemní smlouvě na byt č.3 
v budově „Podporovaného bydlení“ Horní Bojanovice č.p. 254  
Usnesení č. 2d 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1 k nájemní smlouvě na byt č.4 
v budově „Podporovaného bydlení“ Horní Bojanovice č.p. 254  
Usnesení č. 2e 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1 k nájemní smlouvě na byt č.5 
v budově „Podporovaného bydlení“ Horní Bojanovice č.p. 254  
Usnesení č. 2f 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1 k nájemní smlouvě na byt č.6 
v budově „Podporovaného bydlení“ Horní Bojanovice č.p. 254  
Usnesení č. 2g 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.2 k nájemní smlouvě na byt č.7 
v budově „Podporovaného bydlení“ Horní Bojanovice č.p. 254  
Usnesení č. 2h 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1 k nájemní smlouvě na nebytové 
prostory v budově „OÚ“ Horní Bojanovice č.p. 96  
Usnesení č. 2i 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.14 k nájemní smlouvě na nebytové 
prostory v budově „OÚ“ Horní Bojanovice č.p. 96  
Usnesení č. 2j 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.7 k nájemní smlouvě na nebytové 
prostory v budově „bývalé ZŠ“, Horní Bojanovice č.p. 97  
Usnesení č. 2k 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1 k nájemní smlouvě na nebytové 
prostory v budově bývalé „Jednoty“, Horní Bojanovice č.p. 162  
Usnesení č. 2l 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1 k nájemní smlouvě na bytové prostory 
v budově „OÚ“ Horní Bojanovice č.p. 96 
Usnesení č.3 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí žádost o pronájem bytu č.j. 345/2022  
Usnesení č.4 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-
014330071581/003-MDP na pozemcích p.č.1530/11, 1570/111, 1570/293, 1570/294, 1570/295, 
1570/296, 1570/297, 1570/298, 1570/299, 1570/300, 1570/301, 1570/302, 1570/303, 1570/304, 
1570/305, 1570/306, 1570/307, 1570/308, 1570/309, 2634/9 v k.ú. Horní Bojanovice s firmou EG.D, 
a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400 
Usnesení č.5a 
ZO schvaluje: prodej části obecního pozemku p.č. 3774/1  
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Usnesení č.5b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy na prodej části obecního pozemku p.č. 
3774/1, ze kterého vzniknou pozemky 3774/9 o výměře 183 m2 a 3774/10 o výměře 159 m2 za cenu 
105 100Kč + DPH. Celková cena bude 127.171Kč s DPH. 
Usnesení č.6a 
ZO schvaluje: propachtování obecních pozemků 986/29, 986/30, 986/31, 986/3, 986/32, 986/33, 
986/28, 986/27, 986/26, 986/48, 986/49 a části pozemku p.č.986/17 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  
Usnesení č.6b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy na propachtování obecních pozemků 
p.č.986/30, p.č.986/31, 986/32 a části p.č. 986/3 o celkové výměře 3000 m2 od 1.10. 2022 na dobu 10 
let, za cenu 300,- Kč bez DPH/rok. 
Usnesení č.7 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy na propachtování obecních pozemků 
p.č.986/26, p.č.986/27, 986/28, 986/33, 986/29 a části p.č. 986/3 o celkové výměře 5000 m2, od 1.10. 
2022 na dobu 15 let, za cenu 500,- Kč bez DPH/rok. 
Usnesení č.8a 
ZO schvaluje: propachtování obecního pozemku 985  
Usnesení č.8b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy na propachtování obecního pozemku 
p.č.985 o výměře 1350m2 od 1.10. 2022 na dobu 15 let, za cenu 135,- Kč bez DPH/rok 
Usnesení č.9a 
ZO schvaluje: propachtování obecních pozemků p.č. 3881 a 3871  
Usnesení č.9b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy na propachtování obecního pozemku 
p.č.3881 o výměře 367m2, od 1.10. 2022 na dobu 10 let, za cenu 37,- Kč bez DPH/rok. 
Usnesení č.9c 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy na propachtování obecního pozemku 
p.č.3871 o výměře 28565m2, od 1.10. 2022 na dobu 2 let, za cenu 2857,- Kč bez DPH/rok. 
Usnesení č.10 
ZO schvaluje a povoluje vyústění DČOV do dešťové kanalizace u novostavby RD na p.č. 1570/146  
Usnesení č.11a 
ZO schvaluje vyčištění ½ pozemku p.č. 448/11 od suchých a padlých stromů za cenu 200Kč/m3 bez 
DPH. 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.11b 
ZO bere na vědomí žádosti o samotěžbu dřeva v obecním lese v oblasti č.j.343/2022 a č.j. 418/2022 
Usnesení č.12 
ZO bere na vědomí žádost o pronájem pozemku č.j. 406/2022 
Usnesení č.13a 
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření 6,7,8/2022 
Usnesení č.13b 
ZO zamítá žádost o spolubydlícího č.j. 407/2022  
Usnesení č.13c 
ZO bere na vědomí žádost o propachtování pozemků č.j. 414/2022 
Usnesení č. 13d 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku ke smlouvě o dílo 022100A se 
společností Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ: 46347526. Dodatkem se posouvá termín 
plnění na 12/22 
 
 

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


