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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.2/2022  
ze dne 13.4.2022 

 
 
Usnesení č.1a 
ZO schvaluje: zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Prokeš Zbyněk, Šalášek Libor a návrhovou 
komisi ve složení: Jaroslav Štoll, Kaňová Bohdana 
Usnesení č.1b 
ZO schvaluje: program jednání 
Usnesení č. 2a 
ZO schvaluje společnost Synpro s.r.o. jako vítěze výběrového řízení na „Nákup traktorové sekačky“ za cenu 519.700,- Kč 
s DPH. 
Usnesení č. 2b 
ZO schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostu obce k podpisu se společností Synpro s.r.o. Hlavní 406, Dolní Bojanovice 
69617, IČO: 29228298, vítězem výběrového řízení na „Nákup traktorové sekačky“ za cenu 519.700,- Kč s DPH 
Usnesení č. 3a 
ZO schvaluje společnost Swietelský stavební s.r.o. jako vítěze výběrového řízení na „opravu komunikace podporované 
bydlení směr rybník“ za cenu 317.159,26,- Kč s DPH. 
Usnesení č. 3b 
ZO schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce k podpisu se společností Swietelský stavební s.r.o..odštěpný závod 
Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín, Brněnská 42, 69501 Hodonín, IČO: 48035599, vítězem výběrového řízení na 
„opravu komunikace podporované bydlení směr rybník“ za cenu 317.159,26,- Kč s DPH. 
Usnesení č.4 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o provozování vodovodů č. 00283169/2022/Ju a Dohody 
vlastníků provozně souvisejících vodovodů č. 20221041/JU se společností VaK Břeclav a.s., Čechova 1300/23, 690 02 
Břeclav, IČ: 49455168 
Usnesení č.5a 
ZO schvaluje propachtování pozemku p.č. 4877 v k.ú. Velké Pavlovice 
Usnesení č.5b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 4877 v k.ú. Velké Pavlovice 
s firmou Zeči spol. s.r.o., Boleradice 426, 691 12, IČO: 46991034 na dobu neurčitou za cenu 4500Kč/ha + daň z nemovitosti 
dle platných sazeb.  
Usnesení č.6a 
ZO schvaluje propachtování pozemku p.č. 2631/4 a 2631/5 v k.ú. Horní Bojanovice 
Usnesení č.6b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 2631/4 a 2631/5 v k.ú. Horní 
Bojanovice  na dobu neurčitou za cenu 1500Kč/ha.  
Usnesení č.7a 
ZO schvaluje propachtování pozemku p.č. 1225/4, 1225/10 a 1225/1 v k.ú. Horní Bojanovice 
Usnesení č.7b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 1225/4, 1225/10 a 1225/1 v k.ú. 
Horní Bojanovice na dobu neurčitou za cenu 4500Kč/ha.  
Usnesení č.8a 
ZO schvaluje propachtování pozemku p.č. 2629/258, 2629/260, 3748/6, 2629/269 a 2629/160  v k.ú. Horní Bojanovice 
Usnesení č.8b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 2629/258, 2629/260, 3748/6, 
2629/269 a 2629/160  1 v k.ú. Horní Bojanovice na dobu neurčitou za cenu 1500Kč/ha.  
Usnesení č.9a 
ZO schvaluje pronájem pozemku p.č. 3857 v k.ú. Horní Bojanovice 
Usnesení č.9b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy, p.č. 3857 o výměře 139m2. Doba nájmu se sjednává 
od 1.5.2022 do 31.12.2031 za cenu 14Kč/rok. 
Usnesení č.10a 
ZO schvaluje žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro DH Hornobojani z.s., Horní Bojanovice 96, 693 01 ve 
výši 10.000Kč. 
Usnesení č.10b 
ZO zamítá žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, z.s. Klub Radost, Barákova 23, 796 01 Prostějov. 
Usnesení č.10c 
ZO zamítá žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro Linku bezpečí z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 
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Usnesení č.11a 
ZO Horní Bojanovice rozhodlo o pořízení nového ÚP Horní Bojanovice v k. ú. Horní Bojanovice dle § 6 odst. 5) písm. a) 
zákona 183/2006 Sb. v platném znění. 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce o zajištění pořízeni územního plánu obce Horní Bojanovice Městským úřadem 
Hustopeče, Odbor územního plánováni.  
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice určuje starostu Ladislava Kachyňu dle § 6 odst.5) písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, aby spolupracoval jako určený zastupitel s pořizovatelem při projednávání nového ÚP Horní Bojanovice.  
Usnesení č.11b 
ZO uděluje souhlas se zřízením zástavního práva ke stavebním pozemkům v lokalitě Za dvorem II. etapa, ke kterým má 
obec právo zpětné koupě. Zástavní právo banky bude zapsané další v pořadí za předkupním právem obce. 
Usnesení č.11c 
ZO pověřuje starostu obce se zajištěním návrhu smlouvy k Termínovanému vkladu KB 
 

 
 
 
 
 

 
Vyvěšeno v el. podobě: 14.4.2022            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 14.4.2022     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


