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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.4/2021  
ze dne 28.6.2021 

 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Šlancar Václav, Kaňová Bohdana a návrhovou komisi ve 
složení: Prokeš Zbyněk, Štoll Jaroslav 
- program jednání 
- žádosti na prodej: 
Pozemek p.č. 1570/161 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 782m2  
Pozemek p.č. 1570/162 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 795m2  
Pozemek p.č. 1570/163 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 884m2  
Pozemek p.č. 1570/138 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 766m2  
Pozemek p.č. 1570/141 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 787m2  
Pozemek p.č. 1570/146 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 811m2  
Pozemek p.č. 1570/149 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 774m2  
Pozemek p.č. 1570/152 a 1570/182 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 746 a 6m2  
Pozemek p.č. 1570/155 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 749m2  
Pozemek p.č. 1570/147 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 957m2  
Pozemek p.č. 1570/168 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 729m2  
Pozemek p.č. 1570/144 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 729m2  
Pozemek p.č. 1570/140 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 685m2  
Pozemek p.č. 1570/139 v k.ú. Hor. Bojanovice o výměře 649m2  
- 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 
- Zřízení řádného úvěru na zbudování inženýrských sítí v lokalitě Za Dvorem II. etapa ve výši 5.000.000Kč u Komerční 
banky, účel úvěru „Spolufinancování projektu „Horní Bojanovice – inženýrské sítě v lokalitě Za Dvorem, II. 
Etapa. 
- prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.7.2021 do 30.06.2022.  
Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.4 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.7.2021 do 30.06.2022 
Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.5 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.7.2021 do 30.06.2022 
Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.6 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.7.2021 do 30.06.2022 
- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. 
UZSVM/BBV/2792/2021-BBVM, a to pozemků pozemková parcela č. 2644/3 a pozemková parcela č. 2644/6 v k.ú. Horní 
Bojanovice, obec Horní Bojanovice z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Horní Bojanovice. 
- poskytnutí dotace pro Stárky  10.000,- Kč 
- odpuštění nájemného za pronájem místního pohostinství v KD od 1. do 16.5.2021, nájemce zaplatí za měsíc květen 
polovinu nájemného, což činí 2.500Kč 
- kupní smlouvu na nákup pozemku p.č. 1570/293 o výměře 13m2, v k.ú. Horní Bojanovice, za dohodnutou cenu 13.000,- 
Kč. 
- dodatek č.3 smlouvy o dílo119211A se společností Aquatis a.s., Botanická 834/56, 60200 Brno, IČ: 46347526 
- finanční dar na oblast postiženou tornádem ve výši 50.000Kč. Částka bude převedena na účet číslo 6013134339/0800, 
který byl za tímto účelem zřízen Mikroregionem Hustopečsko s ORP Hustopeče   
- dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavřené 30.9.2020 mezi Objednatelem-Obcí Horní Bojanovice a Zhotovitelem-Bonita Group 
Service s.r.o., IČ: 27738795, Drásov 583, 664 24 Drásov, kde se mění termín dokončení: nejpozději do konce září 2021. 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- rozpočtové opatření 4 a 5/2021 

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 nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.7.2021 do 30.06.2022.  
k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.4 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.7.2021 do 30.06.2022 
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k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.5 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.7.2021 do 30.06.2022 
k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.6 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.7.2021 do 30.06.2022 
- k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. 
UZSVM/BBV/2792/2021-BBVM pozemků p.č. 2644/3 a 2644/6 v k.ú. Horní Bojanovice s Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 
- k podpisu smlouvy na dotaci pro Stárky  10.000,- Kč 
- k podpisu kupní smlouvy na nákup pozemku p.č. 1570/293 o výměře 13m2, v k.ú. Horní Bojanovice, za dohodnutou cenu 
13.000,- Kč. 
- k popisu dodatku č.3 smlouvy o dílo119211A se společností Aquatis a.s., Botanická 834/56, 60200 Brno, IČ: 46347526 
- k popisu dodatku č.1 smlouvy o dílo uzavřené 30.9.2020 mezi Objednatelem-Obcí Horní Bojanovice a Zhotovitelem-Bonita 
Group Service s.r.o., IČ: 27738795, Drásov 583, 664 24 Drásov, kde se mění termín dokončení: nejpozději do konce září 
2021. 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice zamítá: 
- ZO zamítá žádosti o koupi stavebního pozemku:  
Č.j. 262/2021, Č.j.245/2021, Č.j. 267/2021, Č.j. 305/2021, Č.j. 300/2021, Č.j. 293/2021, Č.j. 299/2021, Č.j. 
289/2021, Č.j. 296/2021, Č.j. 295/2021, Č.j. 294/2021, Č.j.259/2021, Č.j. 269/2021, Č.j. 257/2021, Č.j. 
255/2021, Č.j. 254/2021, Č.j. 280/2021, Č.j. 279/2021, Č.j. 278/2021, Č.j. 286/2021  
- žádost o schválení zřízení zpevněné plochy na pozemku obce p.č. 65 a 64/1 
  
 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 29.6.2021            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 29.6.2021     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


