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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.1/2020  
ze dne 31.1.2020 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- zápis ze zasedání ze dne 12.12.2019 v původním znění 
- zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Špačková Eva, Štoll Jaroslav 
a návrhovou komisi ve složení: Šalášek Libor, Šlancar Václav 
- program jednání 
- společnost Sasta CZ, a.s. Votroubkova 546/11, 620 00 Brno jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu  „Horní 
Bojanovice – sanace svahu“ za cenu 2.823.662,34,-Kč s DPH 
- smlouvu se společností Sasta CZ, a.s. Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu  
„Horní Bojanovice – sanace svahu“ za cenu 2.823.662,34,-Kč s DPH 
- pronájem části pozemku p.č. 1530/14 v k.ú HB o výmeře 476 m2 
- nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1530/14 o výměře 476 m2 v k.ú HB dle geometrického plánu 640-
101/2019 s paní PaedDr. Zuzanou Vaňkovou, Horní Bojanovice 259, 693 01, za dohodnutou cenu 761,60 Kč na dobu 20 let 
- souhlas se stavbou rodinného domu, na vybudování sjezdu a napojení na přilehlou komunikaci, na vybudování přípojky 
N.N., vodovodní přípojky, telekomunikační přípojky a kanalizační přípojky – dešťové kanalizace/bezpečnostního přepadu 
z akumulační jímky  
-souhlas s umístěním a zřízením věcného břemene vodovodní přípojky, kanalizační přípojky – dešťové 
kanalizace/bezpečnostního přepadu z akumulační jímky, elektro přípojky N.N pana Rudolfa Procházky, Spojovací 14, 616 00 
na p.č.6/1, 6/2, p.č.st. 165/2 v k.ú. Horní Bojanovice 
- poskytnutí dotace pro:  
Spolek Barvínek na zájezd pro rodiny s dětmi/úhrada dopravy a dětský karneval/nákup tomboly  15.000,- Kč 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu na úhradu vystoupení kapely, CM,DH, mužáků a ostatních účinkujících 
v rámci akce Hornobojanovské vinobraní 2020       10.000,-Kč 
Paní Kláru Dulínkovou na úhradu DH, CM v rámci akce Babské hody 2020    10.000,-Kč 
Mužský sbor Vavřinec, z.s. na uspořádání setkání mužských pěveckých sborů na akci „Eště byly 4 týdně“ 10.000,-Kč 
- udělení souhlasu obce Horní Bojanovice majitele budovy č.p. 96 jako sídlo spolku DH Hornobojani pro zápis spolku do 
Spolkového rejstříku ČR   
- rozpočtové opatření 1/2020 
- smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330057954/001 na pozemku p.č.3772 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 na pozemku p.č.st. 77 v k.ú. Horní Bojanovice.  
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- návrh na pořízení změny územního plánu obce Horní Bojanovice 
- rozpočtové opatření č. 11/2019 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje starostu obce: 
- k podpisu smlouvy se společností Sasta CZ, a.s. Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, jako zhotovitele veřejné zakázky 
malého rozsahu „Horní Bojanovice – sanace svahu“ za cenu 2.823.662,34 Kč s DPH 
- k podpisu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 1530/14 o výměře 476 m2 v k.ú HB dle geometrického plánu 
640-101/2019 s paní PaedDr. Zuzanou Vaňkovou, Horní Bojanovice 259, 693 01, za dohodnutou cenu 761,60 Kč na dobu 20 
let. 
- k podpisu smluv na poskytnutí dotace pro:  
Spolek Barvínek na zájezd pro rodiny s dětmi-úhrada dopravy a dětský karneval-nákup tomboly  15.000,- Kč 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu na úhradu vystoupení kapely, CM,DH, mužáků a ostatních účinkujících 
v rámci akce Hornobojanovské vinobraní 2020       10.000,-Kč 
Paní Kláru Dulínkovou na úhradu DH, CM v rámci akce Babské hody 2020    10.000,-Kč 
Mužský sbor Vavřinec, z.s. na uspořádání setkání mužských pěveckých sborů na akci „Eště byly 4 týdně“ 10.000,-Kč 
- starostu obce k přepracování Směrnice č.12 o používání obecního automobilu platné pro Obec Horní Bojanovice ze dne 
16.6.2009 
- k podpisu: smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330057954/001 na pozemku p.č.3772 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 na pozemku p.č.st. 77 v k.ú. Horní Bojanovice.  
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice zamítá: 
- žádost o poskytnutí daru pro mužský sbor Vavřinec z.s. ve výši 25.000,- Kč 
 
 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 3.2.2020            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 3.2.2020     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


