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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.6/2019,  
ze dne 3.9.2019 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- : zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Špačková Eva, Šalášek Libor 
a návrhovou komisi ve složení: Šlancar Václav, Kaňová Bohdana 
- program jednání 
- kupní smlouvu se společností Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11 Židenice, 628 00 Brno  
-přijetí dotace z rozpočtu JMK č. JMK 059496/19/OKH na akci Rekonstrukce požární zbrojnice ve výši 800 000,-kč.   
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK 059496/19/OKH na akci Rekonstrukce požární zbrojnice ve výši 
800 000,-kč.   
- přijetí dotace z rozpočtu JMK č. JMK 060482/19/ORR na akci „Horní Bojanovice – udržovací práce na MOK“, ve výši 
280 000,-kč.   
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.j. č. JMK 060482/19/ORR na akci „Horní Bojanovice – udržovací práce na 
MOK“, ve výši 280 000,-kč 
- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. 
UZSVM/BBV/5174/2019-BBVM, pozemkové parc..číslo.3764/7 v k.ú. Horní Bojanovice, obec Horní Bojanovice 
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Horní Bojanovice 
- smlouvu č.: 9001612759 o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN s firmou E.ON Distribuce, a.s. 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400   
- záměr obce Horní Bojanovice na pronájem části nemovitosti k provozování hostinské činnosti paní Martině Markové 
- rozpočtové opatření č. 7/2019 
-schvaluje společnost Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ 46347526 jako dodavatele projekčních a inženýrských 
prací pro zakázku „Horní Bojanovice – kanalizace a čov“ za cenu 1.929.950,-Kč s DPH 
  
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
-rozpočtové opatření č. 2,3,4,5 a 6/2019 
- žádost o zafixování nájemného na 4.000,-Kč smlouvy uzavřené 19.7.2018 s Rudolfem Rusňákem, který má v současné 
době pronajaty prostory v budově č.p. 162 „bývalá Jednota“ 
- žádost na odkoupení části pozemku p.č. 3761/1 v k.ú. Horní Bojanovice 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje: 
- starostu obce k podepsání kupní smlouvy se společností Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11 Židenice, 628 00 Brno 
- starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK 059496/19/OKH na akci Rekonstrukce 
požární zbrojnice ve výši 800 000,-kč.   
- starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK 060482/19/ORR na akci „Horní Bojanovice – 
udržovací práce na MOK“, ve výši 280 000,-kč.   
- starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami 
č.j. UZSVM/BBV/5174/2019-BBVM, pozemkové parc..číslo.3764/7 v k.ú. Horní Bojanovice, obec Horní Bojanovice 
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Horní Bojanovice 
- starostu obce k podpisu smlouvy č.: 9001612759 o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN s firmou E.ON 
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 4.9.2019     Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce:4.9.2019     starosta obce                                                                 
Sňato dne: 
  
           


