Zápis č. 8 ze zasedání
zastupitelstva obce Bojanovice
konaného dne 27. května 2019
v Bojanovicích
Navržený program:
1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) volba návrhové komise
3) plnění rozpočtu 1-3/2019
4) rozpočtové opatření č. 6/2019
5) závěrečný účet obce za rok 2019
6) souhlas se zařazením do MAS
7) různé
8) 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 7 - 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: pan Bestahovský Jiří, paní Dufková Helena a pan Fiala Jan.
Kdo z členů zastupitelstva má jiný návrh. Není tomu tak, budeme hlasovat
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;
Prohlašuji, že zastupitelstvo obce je unášení schopné.
Doplnění programu o:
 smlouva o dílo – oprava vodovodu Bojanovice
 vozidlo SDH Senešnice
 žádost – příspěvek pro „Linku bezpeční“
 žádost – o finanční příspěvek – JUDO Davle
Starosta nechal hlasovat o návrhu na doplnění programu a to: pro 7, proti 0, zdržel se 0
- doplnění programu o výše uvedené body bylo schváleno
K bodu 3) Plnění rozpočtu za 1-3/2019:
Zastupitelstvo bere na vědomí plnění rozpočtu za 1-3/2019 – příloha č. 1
K bodu 4) Rozpočtové opatření č. 6/2019:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 6/2019 – navýšení finančních
prostředků a opravu (údržbu) stávajícího vodovodního řadu (pod lesem) a to ve výši 6 000
tis.Kč – finanční prostředky budou financování přebytku minulých let.
K bodu 5) Závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2018 – protokol o závěrce roku 2018:
Zastupitelstvo projednalo zprávu návrh závěrečného účtu obce Bojanovice za rok 2018 a
doporučuje jej schválit a to s výhradami.
Návrh závěrečného účtu obce Bojanovice byl na úřední desce vyvěšen dne 8. 5. 2019 a to jak
v listinné tak i v elektronické podobě a to včetně příloh.

-2K bodu 6) Souhlas se zařazením do MAS:
Starosta obce seznámil s výhodami se zařazení do MAS a doporučil zastupitelstvu obce
Bojanovice vstup do MAS schválit
K bodu 7) Různé:
 schválit smlouvu o dílo – oprava vodovodu Bojanovice
 schválit – prodej vozidla SDH Senešnice
 schválit – žádost o příspěvek pro „Linku bezpečí“ ve výši 3 000,- Kč
 schválit – žádost o příspěvek pro JUDO Davle-Štěchovice ve výši 5 000,- Kč
K bodu 7) Usnesení a závěr:
Závěr zasedání provedl starosta obce pan Mgr. Branný
Zasedání ZO zahájeno v 18,00 hodin
Zasedání ZO ukončeno v 19,20 hodin
Přílohy:
1) plnění rozpočtu za 1-3/2019 – příloha č. 1 k bodu 3)
2) rozpočtové opatření č. 6//2019 – příloha č. 2 k bodu 4)
3) závěrečný účet a protokol o svalování účetní závěrky – příloha č. 4 k bodu 5)
4) informace o konání ZO Bojanovice

Zapsala: Přibíková
Ověřovatelé zápisu:
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Mrázová Jitka

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

Záhora Petr

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

