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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.6/2020  
ze dne 4.11.2020 

 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Šalášek Libor, Šlancar Václav 
a návrhovou komisi ve složení: Kaňová Bohdana, Štoll Jaroslav 
- program jednání 
- výsledek výběrového řízení, smlouvu o dílo s firmou Stavoč spol. s r.o., Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče, IČO: 
47902213 v rámci akce „Horní Bojanovice – rekonstrukce požární zbrojnice“ za cenu 5.651.405,-Kč s DPH 
- k výběrovému řízení na služby ,, Horní Bojanovice – kanalizace a ČOV“: 

Vyloučení uchazeče Universal Solutions s.r.o., Pražská 286, 397 01 Písek z výběrového řízení 
Vyloučení uchazeče HOTAR s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha z výběrového řízení 
Výsledek výběrového řízení 
Příkazní smlouvu se společností AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno  

- prodej části pozemku p.č. 3735/1 v k.ú HB o výměře 27 m2 
- smlouvu na prodej části pozemku p.č. 3735/1 o výměře 27 m2 v k.ú HB dle geometrického plánu 669-369/2020 za 
dohodnutou cenu 1590,- Kč. 
- kupní smlouvu na nákup části pozemků p.č. 867/4 o výměře 4m2, p.č.st. 192/2 o výměře 1m2 v k.ú. Horní Bojanovice  dle 
geometrického plánu 669-369/2020 za dohodnutou cenu 1,- Kč. 
- záměr na prodej části pozemku p.č. 13/1 v k.ú HB o výměře cca 50m2. 
- žádost na koupi části obecního pozemku o výměře cca 50 m2 
- záměr na pronájem obecní budovy č.p. 162 a pozemku p.č. st. 317/1. 
- dodatek č.4 k pachtovní smlouvě č. 66/2010, kterým se vyjímá pozemek KN 2622/6 v k.ú. HB, s obchodní korporací  
Zemědělské družstvo  Němčičky, IČO: 45479968 se sídlem Němčičky 153, 691 07. Výše pachtovného činí nově 995Kč. 
- odpuštění nájemného za pronájem místnosti v budově „bývalá ZŠ“ od 1.11. do 31.12.2020 
- odpuštění nájemného za pronájem místního pohostinství v KD od 1.11. do 31.12.2020 
- odpuštění nájemného za pronájem místnosti v budově Obecního úřadu č.p.96 od 1.11. do 31.12.2020 
- odpuštění nájemného za pronájem místnosti v budově Obecního úřadu č.p.96 od 1.11. do 31.12.2020 
- výpověď nájemní smlouvy z obecního bytu č.5 
- postoupení smlouvu o provozování obecního infokanálu, kterou uzavřela společnost Itself  s.r.o., IČ 18826016 jako 
postupitelem, se společností Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Parha 4, jako 
postupníkem. 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- rozpočtové opatření č.10/2020 
- žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce č. j. 21/20, kterou si podala Římskokatolická farnost Horní Bojanovice 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje starostu obce: 
- k podpisu příkazní smlouvy se společností AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno 
- k podpisu smlouvy s firmou Stavoč spol. s r.o., Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče, IČO: 47902213 v rámci akce 
„Horní Bojanovice – rekonstrukce požární zbrojnice“ za cenu 5.651.405,-Kč s DPH 
- k podpisu smlouvy na prodej části pozemku p.č. 3735/1 o výměře 27 m2 v k.ú HB dle geometrického plánu 669-369/2020 
za dohodnutou cenu 1590,- Kč. 
- k podpisu kupní smlouvy na nákup části pozemků p.č. 867/4 o výměře 4m2, p.č.st. 192/2 o výměře 1m2 v k.ú. Horní 
Bojanovice  dle geometrického plánu 669-369/2020 za dohodnutou cenu 1,- Kč. 
- k podpisu Dodatku č.4 k pachtovní smlouvě č. 66/2010, kterým se vyjímá pozemek KN 2622/6 v k.ú. HB, s obchodní 
korporací  Zemědělské družstvo  Němčičky, IČO: 45479968 se sídlem Němčičky 153, 691 07. Výše pachtovného činí nově 
995Kč. 
- k podpisu postoupení smlouvy o provozování obecního infokanálu, kterou uzavřela společnost Itself  s.r.o., IČ 18826016 
jako postupitelem, se společností Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Parha 4, jako 
postupníkem. 
 
 
  
 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 6.11.2020            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 6.11.2020     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


