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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.1/2022  
ze dne 9.3.2022 

 
 
Usnesení č.1a 
ZO schvaluje: zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Jaroslav Štoll, Kaňová Bohdana a návrhovou 
komisi ve složení: Jiří Šlancar, Kateřina Robošová 
Usnesení č.1b 
ZO schvaluje: program jednání 
Usnesení č.2a 
ZO bere na vědomí: inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace obecního majetku provedené ke dni 
31.12.2021 
Usnesení č.2b 
ZO schvaluje: návrh na vyřazení majetku dle fyzické inventury ze dne 07.01.-10.01.2022 v hodnotě 122.424 Kč 
Usnesení č.3 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. S22-034-0071 s firmou Swietelsky 
stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ:48035599 jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Horní Bojanovice 
– IS v lokalitě Za Dvorem II. etapa“. Dodatkem č.1 se zvyšuje cena díla o 250.829,74 Kč bez DPH, takže celková cena díla 
vč. Dodatku č.1 činí 11.059.058,47 Kč s DPH. 
Usnesení č.4 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o přeložce vodovodu č.20211055/Hutt se společností VaK 
Břeclav a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 49455168  
Usnesení č.5 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu žádosti o dohodu o budoucím provozování nových vodovodních řadů se 
společností VaK Břeclav a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 49455168  
Usnesení č.6 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 
Usnesení č.7 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Souhlasu vlastníka a provozovatele stávající technické infrastruktury se 
stavbou, činností v ochranném pásmu a zásahem do vedení stávající dešťové kanalizace.  
Usnesení č.8 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Souhlasu vlastníka a provozovatele stávající dopravní infrastruktury se 
stavbou a zásahem do stávajících místních komunikací  
Usnesení č.9 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Souhlasu vlastníka se stavbou na dotčeném pozemku. 
Usnesení č.10 
ZO ruší změnu ÚP Horní Bojanovice z roku 2017 a pověřuje starostu s přípravou a zajištěním podkladů pro nové zahájení 
realizace změny č.1 ÚP Horní Bojanovice 
Usnesení č.11 
ZO schvaluje: vydání souhlasu s uspořádáním akce XVII. AGROTEC PETRONAS RALLYE HUSTOPEČE 2022 ve dnech 
16.-18.6.2022 a zapůjčení obecních komunikací.  
Usnesení č.12a 
ZO schvaluje pronájem budovy č.p. 162 nacházející se na p.č. st. 317/1  
Usnesení č.12b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p. 162 nacházející se na p.č. st. 
317/1 na dobu určitou, počínaje od 10.3.2022 do 9.3.2024. Nájemné je stanoveno na 2.000 Kč/měsíc. V budově bude 
provozována cukrářská výroba.  
Usnesení č.13 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o zřízení pověřence GDPR s DSO Mikroregion 
Hustopečsko, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 70824134 
Usnesení č.14a 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy na poskytnutí dotace pro Sokol Horní Bojanovice na částku 
40.000Kč. 
Usnesení č.14b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy na poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč pro Mužský sbor 
Vavřinec z.s., Spolek Barvínek z.s.10.000,- Kč, ZO Českého zahrádkářského svazu Horní Bojanovice 10.000,- Kč a 
poskytnutí daru ve výši 8.000,- Kč pro DC Hor Boj Elita. 
Usnesení č.14c 
ZO zamítá žádost Mužského sboru Vavřinec o dotaci ve výši 25.000,- Kč na akci „Eště byli 4 týdně“ 
Usnesení č.15 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: HO-
001040020752/001-GEPR na pozemku p.č.3774/1 v k.ú. Horní Bojanovice s firmou EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno, IČO: 28085400  
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Usnesení č.16 
ZO zamítá žádost společnosti Roussen s.r.o., Horní Bojanovice 20, 693 01, IČ: 05868548 o schválení dodatku ke smlouvě o 
nájmu. 
Usnesení č.17 
ZO bere na vědomí žádost o pronájem pozemku p.č. 3857 
Usnesení č.18 
ZO bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku p.č. 986/2 o výměře cca 800m2 
Usnesení č.19 
ZO bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku p.č. 850/1 a p.č. st.207 o výměře cca 550 m2. 
Usnesení č.20 
ZO schvaluje využití klubovny v budově bývalé ZŠ pro potřeby šipkového klubu DC Hor Boj Elita 
Usnesení č.21 
ZO bere na vědomí, že v pachtovní smlouvěna pozemek p.č. 4920 v k.ú. Velké Pavlovice, bude uvedena adresa trvalého 
bydliště dle OP  
Usnesení č.22a 
ZO bere na vědomí: rozpočtové opatření 1 a 2/2022 
Usnesení č.22b 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Souhlasu vlastníka stávající TI se stavbou a činností v ochranném pásmu 
vedení stávajícího vodovodu. 
Usnesení č.22c 
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 1000016512/4000243783 
s nájemcem: GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou, nájemné bude činit 22.000,- Kč/rok. 
Usnesení č.22da 
ZO schvaluje znění výzvy a pověřuje starostu obce k zahájení kroků k výběrovému řízení na nákup traktorové sekačky. 
Usnesení č.22db 
ZO schvaluje firmy Synpro s.r.o. Velké Bílovice, IČ: 29228298, Grontech-Agro s.r.o. Velké Pavlovice, IČ: 03944816, 
Garden studio s.r.o. Brno, IČ: 60698454 jako oslovené dodavatele k předložení nabídky.  
Usnesení č.22dc 
ZO schvaluje Ladislava Kachyňu, Jiřího Šlancara, Václava Šlancara, Jaroslava Štolla, Libora Šaláška jako výběrovou komisi 
pro výběrové řízení na Nákup traktorové sekačky 
 
 
 
 

 
Vyvěšeno v el. podobě: 10.3.2022            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 10.3.2022     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


