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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.7/2020  
ze dne 9.12.2020 

 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- dofinancování projektu Horní Bojanovice – rekonstrukce požární zbrojnice do výše celkových nákladů 
projektu. 
- Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČO: 04223721 jako vítěze výběrového řízení na akci  Horní 
Bojanovice – rekonstrukce požární zbrojnice Technický dozor investora za cenu 192.390,- Kč s DPH. 
- smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu s vítězem výběrového řízení Modrý projekt s.r.o., Slovácká 
3223/83, 690 02 Břeclav, IČO: 04223721 na akci Horní Bojanovice – rekonstrukce požární zbrojnice TDI za 
cenu 192.390,- Kč 
- rozpočet Obce Horní Bojanovice na rok 2021 příjmy ve výši 19.527.800,- Kč, financování (přebytek z roku 2020) ve výši 
4.000.000,- Kč, výdaje ve výši 22.549.700,- Kč, financování (splátky úvěrů) ve výši 978.100,- Kč. Závazným ukazatelem je 
paragraf.  
- přesun pravomocí ve věci rozpočtových opatření ze zastupitelstva na starostu obce v následujících oblastech: přijetí a 
případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů bez určení konkrétní částky v Kč, výdaje k odvrácení škod, řešení 
havárií a živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze, a dále rozpočtové opatření do výše 500.000,- Kč v příjmech i výdajích 
v jednotlivých paragrafech. O rozpočtových opatřeních provedených z výše uvedených důvodů budou členové zastupitelstva 
informováni na následujícím veřejném zasedání zastupitelstva s uvedením konkrétních částek.  
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024 obce Horní Bojanovice 
- návrh rozpočtu SKF na rok 2021  
- plán inventur na rok 2020 a inventarizační a likvidační komisi ve složení: Ladislav Kachyňa, Jiří Šlancar, Jaroslav Štoll, 
Špačková Eva, Šalášek Libor, Šlancar Václav a Irena Háčková 
- Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadu, která bude platit od 1.1.2021 
- návrh rozpočtu MŠ HB na rok 2021 a návrh výhledu rozpočtu na roky 2022-2023     
- dodatek č.12 ke smlouvě o nájmu ze dne 19.6.2009 na pronájem obecních prostor s paní Pavlínou Vlachovou, Horní 
Bojanovice č.p.55, 693 01 k provozování manikúry a pedikúry o prodloužení nájmu do 31.12.2021. Cena nájmu bude nově 
600,- Kč za měsíc. 
- dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu ze dne 15.10.2014 na pronájem obecních prostor s paní Sylvou Šlancarovou, Horní 
Bojanovice č.p.251, 693 01 k provozování kosmetiky o prodloužení nájmu do 31.12.2021. Cena nájmu bude nově 600,- Kč 
za měsíc.  
- smlouvu o poskytnutí finančního daru pro Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Hustopeče ve výši 10.000,- 
Kč  
- dodatek č.1 na pronájem obecního bytu č.5 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 s panem Zdeňkem Borovským, Dolní 
54, Kobeřice u Brna, 684 01 na dobu určitou od 1.1.2021 do 30.06.2021.  
- pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 s paní Evou Chamulovou, U sýpek 3, Břeclav na 
dobu určitou od 1.1.2021 do 30.06.2021 
- možnost pronájmu klubovny v bývalé ZŠ za cenu 500,- Kč. Žádosti budou posuzovány individuálně 
- dodatek č.2 smlouvy o dílo119211A se společností Aquatis a.s., Botanická 834/56, 60200 Brno, IČ: 46347526 
- dodatek č.2 smlouvy o dílo16/2019 se společností Stavoč s.r.o., Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice  
 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- rozpočtové opatření č.11/2020 
- zprávu finanční komise 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje starostu obce: 
- smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu s vítězem výběrového řízení Modrý projekt s.r.o., Slovácká 
3223/83, 690 02 Břeclav, IČO: 04223721 na akci Horní Bojanovice – rekonstrukce požární zbrojnice TDI za 
cenu 192.390,- Kč 
- k podpisu dodatku č.12 ke smlouvě o nájmu ze dne 19.6.2009 na pronájem obecních prostor s paní Pavlínou Vlachovou, 
Horní Bojanovice č.p.55, 693 01 k provozování manikúry a pedikúry o prodloužení nájmu do 31.12.2021. Cena nájmu bude 
nově 600,- Kč za měsíc 
- k podpisu dodatku č.5 ke smlouvě o nájmu ze dne 15.10.2014 na pronájem obecních prostor s paní Sylvou Šlancarovou, 
Horní Bojanovice č.p.251, 693 01 k provozování kosmetiky o prodloužení nájmu do 31.12.2021. Cena nájmu bude nově 
600,- Kč za měsíc. 
- k podpisu smlouvy o poskytnutí finančního daru pro Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Hustopeče ve 
výši 10.000,- Kč  
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- k podpisu dodatku č.1 na pronájem obecního bytu č.5 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 s panem Zdeňkem 
Borovským, Dolní 54, Kobeřice u Brna, 684 01 na dobu určitou od 1.1.2021 do 30.06.2021.  
- k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 s paní Evou 
Chamulovou, U sýpek 3, Břeclav na dobu určitou od 1.1.2021 do 30.06.2021. 
- k popisu dodatku č.2 smlouvy o dílo119211A se společností Aquatis a.s., Botanická 834/56, 60200 Brno, IČ: 46347526 
- k popisu dodatku č.2 smlouvy o dílo16/2019 se společností Stavoč s.r.o., Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice  
 
 
 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 11.12.2020            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 11.12.2020     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


