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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.4/2020  
ze dne 9.9.2020 

 
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 
- prodej části pozemku p.č. 3761/1 v k.ú HB o výměře 132 m2 a prodej části pozemku p.č. 3761/5 v k.ú HB o výměře 32 m2 
- smlouvy na prodej části pozemku p.č. 3761/1 o výměře 132 m2 a části pozemku p.č. 3761/5 v k.ú HB o výměře 32 m2 v k.ú 
HB dle geometrického plánu 663-112/2020 za dohodnutou cenu 17.500,- Kč. 
- návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení č. 
1030058263/001 na pozemku p.č.3282/86 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 
- kupní smlouvu na nákup části pozemků p.č. 858, p.č. 859, p.č. 860/1, p.č. 860/2 zapsané na LV 869 o celkové výměře 
1011m2 za cenu 13.000Kč 
- znění výběrového řízení Manažer projektu: „Horní Bojanovice – kanalizace a čov“, které bude zveřejněno na internetových 
stránkách obce 
- znění výběrového řízení „Horní Bojanovice-Hřiště pro zdraví našich dětí“, které bude zveřejněno na internetových 
stránkách obce 
- smlouvu o dílo s vybraným uchazečem výběrového řízení „Horní Bojanovice-Hřiště pro zdraví našich dětí“ 
- dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 16/2019 se společností Stavoč spol.s.r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01, IČ 47902213 jako 
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu  „Horní Bojanovice – ul. Pekanda-sítě technické infrastruktury“ za cenu 
261.725Kč s DPH. 
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích obce se společností Tagnet s.r.o., Přibická 
516, Vranovice 691 25, IČ:08141312 
- návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení č. 
HO-001030060459/002-PERF na pozemcích p.č.3196/1 a 3761/5 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  
- omezení množství bezplatně vyvážené suti na sběrný dvůr v množství maximálně 500kg / číslo popisné / měsíc 
- výpověď nájemní smlouvy na budovu občanské vybavenosti č.p. 162, IČ: 03758095 ke dni 31.10.2020 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- rozpočtové opatření č.6, 7, 8/2020 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje starostu obce: 
- k podpisu smlouvy na prodej části pozemku p.č. 3761/1 o výměře 132 m2 a části pozemku p.č. 3761/5 v k.ú HB o výměře 
32 m2 v k.ú HB dle geometrického plánu 663-112/2020, za dohodnutou cenu 17.500,- Kč. 
- k podpisu návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního 
zařízení č. 1030058263/001 na pozemku p.č.3282/86 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 podpisu kupní smlouvy na nákup části pozemků p.č. 858, p.č. 859, p.č. 860/1, p.č. 860/2 zapsané na LV 869 o celkové 
výměře 1011m2  
- k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem výběrového řízení „Horní Bojanovice-Hřiště pro zdraví našich dětí“ 
- k podpisu dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 16/2019 se společností Stavoč spol.s.r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01, IČ 
47902213 jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu  „Horní Bojanovice – ul. Pekanda-sítě technické infrastruktury“ 
za cenu 261.725Kč s DPH. 
- k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
na pozemcích obce se společností Tagnet s.r.o., Přibická 516, Vranovice 691 25, IČ:08141312 
- k podpisu: návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního 
zařízení č. HO-001030060459/002-PERF na pozemcích p.č.3196/1 a 3761/5 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  
  
 
 
 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 10.9.2020            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 10.9.2020     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


