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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.4/2019,  
ze dne 9.4.2019 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- zapisovatele Tesařovou Lenku, ověřovatele zápisu ve složení: Špačková Eva, Šalášek Libor 
a návrhovou komisi ve složení: Šlancar Václav, Kaňová Bohdana 
- program jednání 
- novým předsedou finančního výboru bude pan Štoll Jaroslav 
- odměnu předsedovi finančního výboru ve výši 1200,-Kč a to od 10.4.2019 
- třetím členem finančního výboru bude pan Lízal Michal 
- odměnu členovi finančního výboru ve výši 150,-Kč za akt výboru (sezení) a to od 10.04.2019. 
- závěrečný účet za rok 2018 s výhradou a přijímá tato nápravné opatření: obec bude postupovat v souladu 
s ustanovením § 219 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a směrnicí č. 11 o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu. 
- účetní závěrku obce Horní Bojanovice za rok 2018   
- účetní uzávěrku MŠ horní Bojanovice za rok 2018 
- vydání souhlasu s uspořádáním akce XV. AGROTEC PETRONAS RALLYE HUSTOPEČE 2019 ve dnech 13.-15.6.2019 
a zapůjčení obecních komunikací 
- smlouvu č.: 1030044736/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.3668/2 v k.ú. Horní 
Bojanovice s firmou E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 k vedení kabelu 
NN v zemi k pojistkové skříni pro rodiný dům, která bude  na pozemku p.č. 3537/177 v k.ú. Horní Bojanovice 
- žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č.3193/85, 3193/13, 3193/86, 2640/14, 2644/2, 2689/12, 3014/80, 3014/81, 
p.č.3014/84, p.č.3193/2, p.č.3193/67, p.č.3276/6, p.č.3276/7, p.č.3723, p.č.3748/4, p.č.3759/5, p.č.3763/2, p.č.3763/53, 
p.č.3763/56 a p.č.3818/1 v katastru obce Horní Bojanovice na Obec Horní Bojanovice od Pozemkového fondu ČR. 
- záměr na na vyčištění obecního lesa v lokalitě Roháče, p.č. 2629/33 v k.ú. Horní Bojanovice 
- prodej pozemku p.č. 1508/83 o výměře 204 m2 v k.ú. Horní Bojanovice vzniklý na základě geometrického plánu č. 624-
287/2018 z pozemku 1508/7 a p.č.st. 221 o výměře 100 m2 v Horní Bojanovice 
- prodej pozemku p.č. 1508/83 o výměře 204 m2 v k.ú. Horní Bojanovice vzniklý na základě geometrického plánu č. 624-
287/2018 z pozemku 1508/7 a p.č.st. 221 o výměře 100 m2 v Horní Bojanovice č.j. 56/2019 
- kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1508/83 o výměře 204 m2 v k.ú. Horní Bojanovice a p.č.st. 221 o výměře 100 m2 v 
Horní Bojanovice za cenu 106.400,- Kč, č.j. 56/2019 
- nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.7.2019 do 
30.06.2020. 
- nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č.3 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.7.2019 do 
30.06.2020. 
- nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č.4 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.7.2019 do 
30.06.2020. 
- nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č.5 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.7.2019 do 
30.06.2020. 
- nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č.6 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.7.2019 do 
30.06.2020. 
- změnu účelu dotace pro spolek Barvínek 
- záměr o pronájem části pozemků p.č. 986/9 a p.č. 986/23 
- poskytnutí neinvestiční dotace pro Rybářský spolek Horní Bojanovice na nákup ryb do místního rybníka ve výši 10.000,- 
Kč 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- žádost občanů na statické zajištění komunikace Pekanda opěrnou zdí č.j. 72/2019 
- Zprávu kontrolního výboru 
- rozpočtové opatření č.1/2019 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice zamítá: 
- žádosti o odkup pozemků p.č. 1508/83 o výměře 204 m2 v k.ú. Horní Bojanovice a p.č.st. 221 o výměře 100 m2 v k.ú. 
Horní Bojanovice pro č.j.: 73/2019, 65/2019, 123/2019, 122/2019, 139/2019, 142/2019, 147/2019 
- žádost o odkup pozemků č.j.: 59/2019 
- žádost o odkup pozemků č.j. 58/2019 
- žádost o vybudování asfaltové cesty nebo její zpevnění č.j 70/2019 
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Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje: 
- starostu k podpisu smlouvy č.: 1030044736/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.3668/2 
v k.ú. Horní Bojanovice s firmou E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 
k vedení kabelu NN v zemi k pojistkové skříni pro rodiný dům, která bude  na pozemku p.č. 3537/177 v k.ú. Horní 
Bojanovice 
- starostu k podpisu smlouvy na prodej pozemku p.č. 1508/83 o výměře 204 m2 v k.ú. Horní Bojanovice a p.č.st. 221 o 
výměře 100 m2 v Horní Bojanovice č.j. 56/2019 
- starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu 
určitou od 1.7.2019 do 30.06.2020.  
- starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.3 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu 
určitou od 1.7.2019 do 30.06.2020.  
- starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.4 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu 
určitou od 1.7.2019 do 30.06.2020.  
- starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.5 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu 
určitou od 1.7.2019 do 30.06.2020.  
- starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.6 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu 
určitou od 1.7.2019 do 30.06.2020.  
- starostu k podpisu smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro Rybářský spolek Horní Bojanovice na nákup ryb do 
místního rybníka ve výši 10.000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Ladislav Kachyňa 
          starosta obce 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 18.4.2019 
Vyvěšeno na úřední desce: 18.4.2019 
Sňato dne: 


