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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.7/2017, ze dne  
11.12.2017 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- zapisovatele Irenu Háčkovou, ověřovatele zápisu ve složení Kopčík František, Kachyňa Ladislav 

a návrhovou komisi ve složení Kaňová Bohdana, Lízal Michal 

- program jednání 

- pronájem obecního bytu č. 4 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 

- nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č.4 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 20.12.2017    

do 31.7.2018.  

- nového nájemníka na obecní budovu č.p.162 v k.ú. Horní Bojanovice 

- přijetí finančního daru ve výši 100 000,-Kč od obce Bulhary, Bulhary 88, 691 89. 

- návrh darovací smlouvy s obcí Bulhary, Bulhary 88, 691 89 IČ: 00283088 na finanční dar ve výši 100 000,-Kč obci Horní 

Bojanovice, Horní Bojanovice 96, 693 01, IČ: 00283169. 

- poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,-Kč Římskokatolické farnosti Horní Bojanovice, se sídlem ul. Hlavní 153/88, 

691 06 Velké Pavlovice, IČ: 66610443. 

- návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,-Kč Římskokatolické farnosti Horní Bojanovice, se 

sídlem ul. Hlavní 153/88, 691 06 Velké Pavlovice, IČ: 66610443. 

- výši odměn neuvolněným zastupitelům obce H.B. pro rok 2018 dle výše odměn roku 2017 

-plán inventur na rok 2017 a inventarizační komisi ve složení: Jiří Šlancar, Michal Lízal, Ladislav Kachyňa, Štollová Ivana, 

Bohdana Kaňová a Irena Háčková.  

- rozpočet na rok 2018 dle oddílů paragrafů ve výši 13 713 000,- Kč na straně příjmů a výdajů a pověřuje pana starostu 

k provádění rozpočtového opatření v hodnotě do 500.000,- Kč v příjmech i výdajích s tím, že toto rozpočtové opatření bude 

bráno na vědomí na nejbližším veřejném zasedání.  

- návrh rozpočtu sociálně kulturního fondu na rok 2018 

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2023 obce Horní Bojanovice 

- výši poplatků na rok 2018 za odpad 500,-Kč/osoba a za psa 50,-Kč 

- návrh rozpočtu MŠ HB na rok 2018 a návrh výhledu rozpočtu na roky 2019-2020     

- dodatek č.9. ke smlouvě o nájmu ze dne 19.6.2009 na pronájem obecních prostor k provozování manikúry a pedikúry o 

prodloužení nájmu do 31.12.2018  

- dodatek č.2. ke smlouvě o nájmu ze dne 15.10.2014 na pronájem obecních prostor k provozování kosmetiky  

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje:  
- pana starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č. 4 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na 

dobu určitou od 20.12.2017 do 31.7.2018  

- pana starostu k podpisu darovací smlouvy s obcí Bulhary, Bulhary 88, 691 89 IČ: 00283088 na finanční dar ve výši 

100 000,-Kč obci Horní Bojanovice, Horní Bojanovice 96, 693 01, IČ: 00283169 

- pana starostu podpisu smlouvy o poskytnutí daru ve výši 50 000,-Kč Římskokatolické farnosti Horní Bojanovice, se sídlem 

ul. Hlavní 153/88, 691 06 Velké Pavlovice, IČ: 66610443 

- pana starostu k podpisu dodatku č.9. ke smlouvě o nájmu ze dne 19.6.2009 na pronájem obecních prostor k provozování 

manikúry a pedikúry o prodloužení nájmu do 31.12.2018  

- pana starostu k podpisu dodatku č.2. ke smlouvě o nájmu ze dne 15.10.2014 na pronájem obecních prostor k provozování 

kosmetiky  

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- rozpočtové opatření č. 8 a 9/2017 

 
                                                                                                   Jiří Šlancar 
          starosta obce 
 
Vyvěšeno: 18.12.2017 
Sejmuto: 5.1.2018 


