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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.3/2020  
ze dne 17.6.2020 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Eva Špačková, Bohdana Kaňová a návrhovou komisi ve 
složení: Václav Šlancar, Libor Šalášek 
- program jednání 
- závěrečný účet za rok 2019 obce Horní Bojanovice bez výhrad 
- účetní závěrku včetně převodu výsledku hospodaření   
- účetní uzávěrku MŠ Horní Bojanovice za rok 2019 bez výhrad a převedení výsledku hospodaření ve výši 276,28Kč do 
rezervního fondu 
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 3773 v k.ú. Horní Bojanovice, číslo SAP: 16010-056638 
pro společnost Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupená na 
základě plné moci společností K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČ: 00546178, DIČ: CZ00546178 
- na poskytnutí dotace pro:  
Stárky - zastoupené panem Pavlem Strakou, Horní Bojanovice 134, 693 01    10.000,- Kč 
Barvínek – změna účelu na zájezd rodin s dětmi, představení pro děti a nákup odměn na dětském dnu a k zakoupení 
nerezového kotlíku 
Sokol – snížení dotace o 10.000Kč, z důvodu nepořádání oslavy 80. výročí založení Sokolu nebudou nakupovat upomínkové 
předměty k výročí za 10.000Kč. V žádosti zůstává regenerace trávníku 30.000Kč, deratizace trávníku 10.000Kč 
- vydání souhlasu s uspořádáním akce Kolo pro život Hustopeče Agrotec Tour 2020 dne 8.8.2020 
- směrnici č.12 o používání služebního motorového 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- rozpočtové opatření č.5/2020 
- Žádost o připojení k veřejnému vodovodu 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje starostu obce: 
- k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 3773 v k.ú. Horní Bojanovice, číslo SAP: 
16010-056638 pro společnost Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063, 
zastoupená na základě plné moci společností K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČ: 00546178, DIČ: CZ00546178 
- k podpisu smlouvy na poskytnutí dotace pro:  
Stárky - zastoupené panem Pavlem Strakou, Horní Bojanovice 134, 693 01    10.000,- Kč 
Barvínek – změna účelu na zájezd rodin s dětmi, představení pro děti a nákup odměn na dětském dnu a k zakoupení 
nerezového kotlíku 
Sokol – snížení dotace o 10.000Kč, z důvodu nepořádání oslavy 80. výročí založení Sokolu nebudou nakupovat upomínkové 
předměty k výročí za 10.000Kč. V žádosti zůstává regenerace trávníku 30.000Kč, deratizace trávníku 10.000Kč 
- k podpisu směrnice č.12 o používání služebního motorového  
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice zamítá: 
- na poskytnutí daru pro Linku bezpečí z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ 61383198 
 
 
 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 22.6.2020            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 22.6.2020     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


