Zápis č. 6 ze zasedání
zastupitelstva obce Bojanovice
konaného dne 20. února 2019
v Bojanovicích
Navržený program:
1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) volba návrhové komise
3) plnění rozpočtu 1-12/2018
4) rozpočtové opatření 1 a 2/2019
5) inventarizace majetku – závěrečná zpráva
6) strategický rozvojový plán obce Bojanovic
7) územní plán – ing. Vich
8) rybník Senešnice
9) voda Senešnice
10) Lečický spolek
11) různé
12) usnesení a závěr
K bodu 1 a 2) zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volba návrhové
komise:
Zahajuji dnešní zasedání zastupitelstva obce Bojanovice. Vítám jeho členy v počtu 6 - jednání
zastupitelstva obce je usnášení schopné.
Pro dnešní zasedání určuji jako zapisovatele paní Přibíkovou Hanu.
Dále určuji ověřovatele zápisu a to: paní Mrázová Jitka a pan Záhora Petr.
Návrhová komise ve složení: paní Dufková Helena, pan Bestahovský Jiří a pan Fiala Jan.
Kdo z členů zastupitelstva má jiný návrh. Není tomu tak, budeme hlasovat
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;
Doplnění programu:
hasičské auto Senešnice
 revokace usnesení č. 1 z 10. 2. 2014 – MDŽ
 obnova budovy čp. 102 v Bojanovicích
K bodu 3) Plnění rozpočtu za 1-12/2018:
Plnění rozpočtu za 1-12/2018 bylo předloženo a následně projednáno a vzato na vědomí, tak jak je
uvedeno v příloze č. 1 k bodu 3)
K bodu 4) Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2019
Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2019 bylo předloženo a následně schváleno – příloha č. 2 k bodu 4)
K bodu 5) Inventarizace majetku – závěrečná zpráva:
Zastupitelstvo projednalo stav inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018 včetně závěrečné zprávy a protokolu o vyřazení nepotřebného majetku a inventarizaci za rok 2018 obce Bojanovice – schvaluje –
příloha č. 2 k bodu 5)
K bodu 6) Strategický rozvojový plán obce Bojanovice:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh „Strategického rozvojového plánu obce Bojanovice na léta 2019
– 2020 s výhledem do roku 2030“ a tento návrh schvaluje – plán je přístupný v elektronické podobě
na stránkách obce – www.obecbojanovice.cz
K bodu 7) Územní plán obce Bojanovice:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh a schválilo územní plán obce dle přílohy č. 1

-2K bodu 8) Rybník Senešnice:
Zastupitelstvo obce projednalo žádost zastupitele obce pana Františka Slezy na obnovu rybníka
(obecní nádrže) v části obce Senešnice a s tímto nesouhlasí.
K bodu 9) Voda Senešnice:
Zastupitelstvo obce projednalo napojení vodovodu do budovy čp. 19 v Senešnici z obecní studny na
pozemku parc.č 122
K bodu 10) Lečický spolek:
Starosta obce informoval o vzniku Lečického spolku
K bodu 11) Různé:
 hasičské auto Senešnice: zastupitelstvo projednalo nabídku obce Jinočany na odkoupení
požárního motorového vozidla Man pro JSDH Senešnice za odhadní cenu 240 000,- Kč a
koupi schvaluje;
 revokace usnesení č. 1 z 10. 2. 2014 – MDŽ
 obnova budovy čp. 102 v Bojanovicích
Diskuse:
 Liška Tomáš – voda pod les – starosta – na jaře
- vyčištění rybníka v Bojanovicích – pozemek je soukromé osoby
 Sleza František – odvoz bioodpadu
- voda Senešnice – zjistit vydatnost zdroje
- zaměření hasičské zbrojnice v Senešnici
 Listík Luděk – poděkování
- rybník
 Sleza Frntišek – Milan Hájek – ořezání větví před čp. 6 v Senešnici - Buňátovi
K bodu 12) Usnesení a závěr:
Závěr zasedání provedl starosta obce pan Mgr. Branný
Zasedání ZO zahájeno v 18,00 hodin
Zasedání ZO ukončeno ve 19,50 hodin
Přílohy:
1) změna č. 1 ÚP Bojanovice – příloha č. 1 k bodu 7)
2) rozpočtové opatření č. 1 a 2/2019 – příloha č. 2 k bodu 4)
3) rozbor hospodaření 1-12/2018
4) závěrečná inventarizační zpráva – příloha č. 2 k bodu 5)
5) informace o konání ZO Bojanovice
Zapsala: Přibíková
Ověřovatelé zápisu:

….......................................
Mrázová Jitka

..........................................

Záhora Petr

…........................................

