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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.8/2022  
ze dne 13.12.2022 

 
Usnesení č.1a 
ZO schvaluje: zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Zbyněk Prokeš, Josef Michna  
a návrhovou komisi ve složení: Zuzana Vaňková, Jaroslav Štoll 
Usnesení č.1b   ZO schvaluje: program jednání 
Usnesení č.2a 
ZO schvaluje: rozpočet Obce Horní Bojanovice na rok 2023 příjmy ve výši 10.139.600,- Kč, financování 
(přebytek z roku 2022) ve výši 4.000.000,- Kč, výdaje ve výši 14.139.600,- Kč. Závazným ukazatelem je 
paragraf.  
Usnesení č.2b 
ZO schvaluje: přesun pravomocí ve věci rozpočtových opatření ze zastupitelstva na starostu obce v následujících 
oblastech: přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů bez určení konkrétní částky v Kč, 
výdaje k odvrácení škod, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze, a dále rozpočtové opatření 
do výše 500.000,- Kč v příjmech i výdajích v jednotlivých paragrafech. O rozpočtových opatřeních provedených 
z výše uvedených důvodů budou členové zastupitelstva informováni na následujícím veřejném zasedání 
zastupitelstva s uvedením konkrétních částek.   
Usnesení č.3 
ZO schvaluje: návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025 obce Horní Bojanovice  
Usnesení č. 4    ZO schvaluje: návrh rozpočtu SKF na rok 2023  
Usnesení č.5   
ZO schvaluje: plán inventur za rok 2022, inventarizační a likvidační komisi ve složení: Ladislav Kachyňa, Jiří 
Šlancar, Josef Michna, Jaroslav Štoll, Prokeš Zbyněk, Šalášek Libor, Zuzana Vaňková a Irena Háčková.  
Usnesení č.6 
ZO schvaluje: Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 
Usnesení č.7 
ZO schvaluje: návrh rozpočtu MŠ HB na rok 2023 a návrh výhledu rozpočtu na roky 2024-2025     
Usnesení č.8 
ZO schvaluje: Směrnici č.11 o zadávání VZMR obcí Horní Bojanovice  
Usnesení č.9a 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.15 ke smlouvě o nájmu ze dne 19.6.2009 na 
pronájem obecních prostor k provozování manikúry a pedikúry o prodloužení nájmu do 31.12.2024. Cena nájmu 
bude 600,- Kč za měsíc. 
Usnesení č.9b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.8 ke smlouvě o nájmu ze dne 15.10.2014 na 
pronájem obecních prostor k provozování kosmetiky o prodloužení nájmu do 31.12.2024. Cena nájmu bude 
600,- Kč za měsíc 
Usnesení č. 10a 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 022100A se společností 
Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ: 46347526. Dodatkem se posouvá termín plnění na 05/23 
Usnesení č. 10b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.5 ke smlouvě o dílo 119211A se společností 
Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ: 46347526. Dodatkem se posouvá termín plnění na 05/23 
Usnesení č.11 
ZO schvaluje výpověď nájemní smlouvy na byt č.5 v budově Podporované bydlení č.p.254 ke dni 15.1.2023  
Usnesení č. 12 
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 16.1.2023 do 30.06.2023.  
Usnesení č.13a 
ZO schvaluje pronájem obecního bytu, který se nachází v podkroví budovy OÚ č.p. 96  
Usnesení č. 13b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu, který se 
nachází v podkroví budovy OÚ č.p. Nájemné se sjednává na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2023. Nájemné 
bude činit 6.000,- Kč/měsíc. 
Usnesení č.14 
ZO schvaluje výpověď nájemní smlouvy na pronájem obecních prostor v budově č.p. 96 (bývalá pošta) ke dni 
31.12.2022  
Usnesení č.16       ZO zamítá žádost o prodej pozemku p.č. 986/40, č.j. 439/2022 
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Usnesení č. 17a 
ZO schvaluje pronájem pozemku p.č. 986/40 v k.ú. Horní Bojanovice 
Usnesení č. 17b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 986/40 v kú H. 
Bojanovice o výměře 1442 m2 na dobu neurčitou za cenu 1.000,- Kč/ha, od 1.1.2023 
Usnesení č. 18a 
ZO schvaluje pronájem pozemků p.č. 2622/6 a 2629/24 v k.ú. Horní Bojanovice 
Usnesení č. 18b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy na propachtování částí pozemků p.č. 
2622/6  o využívané výměře 1723m2 a rozšíření využívání pozemku p.č. 2629/27 o výměru 446m2, kterou 
podala firma Zeči spol. s.r.o., 691 12 Boleradice 426, IČO 46991034.  
na dobu neurčitou za cenu 4.500,- Kč/ha + daň z nemovitosti dle platných sazeb. Od 1.1.2023 
Usnesení č. 19a 
ZO schvaluje pronájem pozemku části pozemku p.č. 1530/14 v k.ú. Horní Bojanovice 
Usnesení č. 17b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 1530/14 v kú H. 
Bojanovice o výměře 600 m2, na dobu 10 let za cenu 1.000,- Kč/ha, od 1.1.2023 
Usnesení č. 20a 
ZO schvaluje pronájem pozemku p.č. 104/1 v k.ú. Horní Bojanovice 
Usnesení č. 20b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 104/1 v kú H. 
Bojanovice o výměře 819 m2 na dobu 10 let za cenu 1.000,- Kč/ha, od 1.1.2023 
Usnesení č. 21a 
ZO schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 2636/2, část pozemku 2689/33 o výměře 1800 m2, část pozemku 65 o 
výměře 25 m2 a část pozemku 64/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Horní Bojanovice 
Usnesení č. 21b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném užívání pozemků p.č. 2636/2 
(hřiště), část pozemku p.č.2689/33 o výměře 1800 m2 (hřiště), část pozemku 65 o výměře 25 m2 (stánek u 
kabin) a část pozemku 64/1 o výměře 20 m2 (plechová bouda) v k.ú. Horní Bojanovice, 
Se Sokolem Horní Bojanovice z.s., Horní Bojanovice 200, 693 01. Na dobu 50 let.  
Usnesení č. 22 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.2 k nájemní smlouvě ze dne 10.3.2022, kde se 
mění jméno provozovatele na Zamlsej s.r.o., č.p. 228, 693 01 Horní Bojanovice, IČO 17762910.  
Usnesení č. 23 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.2 ke smlouvě o zřízení pověřence 
s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Hustopečsko, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 
70824134 
Usnesení č.12d 
ZO schvaluje: že prohlášení snoubenců o tom, že spolu vstoupí do manželství, lze učinit, v souladu s §11a 
zákona č.301/2000Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, před starostou obce Ladislavem Kachyňou nebo místostarostou Liborem Šaláškem, na 
místě obřadu hodno, v intravilánu obce Horní Bojanovice, v pátek a sobotu 8:00 – 16:00 
Usnesení č.25 
ZO zamítá žádost o finanční podporu Domova pro seniory Hustopeče p.o., Hybešova 1497/7, 693 01 
Hustopeče. 
Usnesení č. 26 
ZO schvaluje vyčištění ½ pozemku p.č. 595/1 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.27  
ZO schvaluje: Udělení čestného občanství 
Usnesení č. 28a 
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření 9 a 10/2022 
Usnesení č.28b 
ZO schvaluje rozpočtové opatření 11/2022 a pověřuje starostu obce se zajištěním vložení peněz na dříve 
zřízený Termínovaný vklad KB 
Usnesení č.28c 
ZO schvaluje žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro STP v ČR z.s. místní organizace 
Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 75101211 ve výši 10.000, - Kč. 
 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 15.12.2022            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 15.12.2022     starosta obce                                   
Sňato dne:           


