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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.6/2021  
ze dne 18.10.2021 

 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Jaroslav Štoll, Šlancar Václav a návrhovou komisi ve složení: 
Kaňová Bohdana, Robošová Kateřina  
- program jednání 
- Pozemku p.č. 1570/162 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 795m2 a pozemku p.č. 1570/138 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 
766m2. Cena zasíťovaného pozemku je 1220 Kč/m2 
- smlouvu a pověřuje starostu obce k podpisu smluv se schválenými uchazeči. Cena za 1m2 bude 1220Kč a platby a ostatní 
podmínky se budou řídit smlouvou o smlouvě budoucí a dále kupní smlouvou.  
- prodej pozemku p.č. 1570/155 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 749m2 za cenu 493.680Kč. 
- smlouvu za cenu 493.680Kč. Platby a ostatní podmínky se budou řídit smlouvou o smlouvě budoucí a dále kupní smlouvou. 
- dodatek, ve kterém se posouvá termín pro zaplacení části kupní ceny pozemku p.č. 1570/139 o výměře 649m2 na 
30.11.2021 
- dodatek, ve kterém se posouvá termín pro zaplacení části kupní ceny pozemku p.č. 1570/147 o výměře 957m2 na 
15.11.2021.  
- zpětně záměr na terénní úpravy části pozemku p.č. 925/8. Prostor na povrchu bude veřejně přístupná občanská vybavenost, 
prostor v podzemí bude veřejnosti nepřístupný a bude určen pro uchování vody a nářadí potřebnému pro údržbu této 
vybavenosti.  
- Smlouvu na finanční příspěvek na provoz očkovacího centra v Hustopečích. Schválený příspěvek činí 2.888,-Kč. 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- rozpočtové opatření 9,10/2021 
- žádost o zastavení prodeje části parcely č. 3724 
 

Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje starostu obce: 
- k podpisu smluv se schválenými uchazeči. Cena za 1m2 bude 1220Kč a platby a ostatní podmínky se budou řídit smlouvou 
o smlouvě budoucí a dále kupní smlouvou.  
- k podpisu smlouvy na prodej pozemku p.č.1570/155 za cenu 493.680Kč. Platby a ostatní podmínky se budou řídit 
smlouvou o smlouvě budoucí a dále kupní smlouvou.  
- k podpisu dodatku č.2, ve kterém se posouvá termín pro zaplacení části kupní ceny pozemku p.č. 1570/139 o výměře 
649m2 na 30.11.2021. 
- k podpisu dodatku č.2, ve kterém se posouvá termín pro zaplacení části kupní ceny pozemku p.č. 1570/147 o výměře 
957m2 na 15.11.2021. 
- k podpisu Smlouvy na finanční příspěvek na provoz očkovacího centra v Hustopečích. Schválený příspěvek činí 2.888,-Kč. 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice zamítá: 
- žádosti o koupi stavebního pozemku: Č.j. 476/2021, 475/2021, 469/2021, 455/2021, 463/2021, 445/2021, 446/2021 
 
 
 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 19.10.2021            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 19.10.2021     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


