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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.8/2019,  
ze dne 12.12.2019 

 
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 
- rozpočet Obce Horní Bojanovice na rok 2020 příjmy ve výši 14.124.000,- Kč, financování (přebytek z roku 2019) ve výši 
10.000.000,- Kč, výdaje ve výši 23.145.900,- 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 konkrétních 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 2021-2023 obce Horní Bojanovice 
- návrh rozpočtu SKF na rok 2020 
- plán inventur na rok 2020 a inventarizační a likvidační komisi ve složení: Ladislav Kachyňa, Jiří Šlancar, Michal Lízal, 
Špačková Eva, Šalášek Libor, Šlancar Václav a Irena Háčková.  
- Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019 o místním poplatku ze psů a Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadu, které budou platit od 1.1.2020 
- návrh rozpočtu MŠ HB na rok 2020 a návrh výhledu rozpočtu na roky 2021-2022     
- zvýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ Horní Bojanovice na rok 2019 o 20.000,-Kč 
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK 061986/19/OŽP na projekt Horní Bojanovice – kanalizace a ČOV ve 
výši 450 000,-kč. 
- dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK 059496/19/OKH na akci Rekonstrukce požární 
zbrojnice 
- smlouvu na pronájem části nemovitosti č.p.93 k provozování hostinské činnosti paní Martině Markové, Horní Bojanovice 
253, 693 01, za částku 60.000,-Kč ročně 
- dodatek č.11 ke smlouvě o nájmu ze dne 19.6.2009 na pronájem obecních prostor s paní Pavlou Vlachovou, Horní 
Bojanovice č.p.55, 693 01 k provozování manikúry a pedikúry o prodloužení nájmu do 31.12.2020 
- dodatek č.4 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 31.12.2020  
-smlouvu o zřízení věcného břemene č.HO-014330057127/002 na pozemku p.č.3668/2 v k.ú. Horní Bojanovice s firmou 
E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 k vedení kabelu NN v zemi 
k pojistkové skříni pro rodinný dům, která bude  na pozemku p.č. 3537/177 v k.ú. Horní Bojanovice.  
- smlouvu o zřízení věcného břemene č.HO-014330056684/001 na pozemku p.č.986/1, 986/24 v k.ú. Horní Bojanovice 
s firmou E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 k vedení kabelu NN v zemi 
k pojistkové skříni pro rodinný dům, která bude na pozemku p.č. 986/43 v k.ú. Horní Bojanovice.  
- smlouvu na provozování Infokanálu firmou Itself , Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno, IČ: 18826016  
- smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Hustopeče ve výši 
10.000,- Kč  
- smlouvu o poskytnutí finančního daru pro Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Bořetice ve výši 2.000,- Kč  
- smlouvu o smlouvě budoucí na odkup části pozemku p.č. 81 v k.ú HB s panem Zdeňkem Prokešem, Horní Bojanovice 129, 
691 03 
- smlouvu o smlouvě budoucí na odkup části pozemku p.č. 80/1 v k.ú HB s paní Jarmilou Najgebaurovou, Horní Bojanovice 
130, 691 03 
- směrnici k použití prostředků sociálního fondu SKF platné pro Obec Horní Bojanovice od 1.1.2020 
- smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2020 
- : servisní a materiálovou smlouvu č.34/2019 s firmou Ing. Zdeněk Knesl, Komenského 86, 667 01 Židlochovice, IČ: 
45610118 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 1530/25 v k.ú. Horní Bojanovice 
- žádost o směnu obecních pozemků se společností Zeči, spol.s.r.o., č.p. 426, 691 12 Boleradice, IČ: 46991034 
- žádost o směnu obecních pozemků se společností Vinařství Šlancar s.r.o., č.p. 438, 691 12 Boleradice 
- rozpočtové opatření č. 9 a 10/2019 
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Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje starostu obce: 
- k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK 061986/19/OŽP na projekt Horní Bojanovice – kanalizace 
a ČOV ve výši 450 000,-kč.   
- k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK 059496/19/OKH na akci Rekonstrukce 
požární zbrojnice  
- k podpisu smlouvy na pronájem části nemovitosti č.p.93 k provozování hostinské činnosti paní Martině Markové, Horní 
Bojanovice 253, 693 01, za částku 60.000,-Kč ročně 
- k podpisu dodatku č.11 ke smlouvě o nájmu ze dne 19.6.2009 na pronájem obecních prostor s paní Pavlou Vlachovou, 
Horní Bojanovice č.p.55, 693 01 k provozování manikúry a pedikúry o prodloužení nájmu do 31.12.2020 
- k podpisu dodatku č.4 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 31.12.2020  
- k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene č.HO-014330057127/002 na pozemku p.č.3668/2 v k.ú. Horní Bojanovice 
s firmou E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 k vedení kabelu NN v zemi 
k pojistkové skříni pro rodinný dům, která bude  na pozemku p.č. 3537/177 v k.ú. Horní Bojanovice.  
- k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene č.HO-014330056684/001 na pozemku p.č.986/1, 986/24 v k.ú. Horní 
Bojanovice s firmou E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 k vedení kabelu 
NN v zemi k pojistkové skříni pro rodinný dům, která bude na pozemku p.č. 986/43 v k.ú. Horní Bojanovice.  
- k podpisu smlouvy na provozování Infokanálu firmou Itself , Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno, IČ: 18826016  
- k podpisu  smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Hustopeče 
ve výši 10.000,- Kč  
- k podpisu smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Bořetice ve 
výši 2.000,- Kč  
- k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na odkup části pozemku p.č. 81 v k.ú HB s panem Zdeňkem Prokešem, Horní 
Bojanovice 129, 691 03 
- k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na odkup části pozemku p.č. 80/1 v k.ú HB s paní Jarmilou Najgebaurovou, Horní 
Bojanovice 130, 691 03 
- k aktualizování směrnice č.12 obce Horní Bojanovice ze dne 16.6.2009 
- k podpisu smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 
2020 
- k podpisu servisní a materiálové smlouvy č.34/2019 s firmou Ing. Zdeněk Knesl, Komenského 86, 667 01 Židlochovice, IČ: 
45610118 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice zamítá: 
-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 o poskytnutí neinvestiční dotace pro Mužský sbor Vavřinec, z.s. ve výši 50.000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 13.12.2019            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce:13.12.2019     starosta obce                                   
Sňato dne: 
  
           


