Zápis č. 9 ze zasedání
zastupitelstva obce Bojanovice
konaného dne 1. července2019
v Senešnici
Navržený program:
1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) volba návrhové komise
3) směrnice obce - VZMR
4) pozemek parc.č. 459/2 v k.ú. Bojanovice
5) objízdná trasa pro kamiony po komunikaci III/1021 a III/1022
6) směna pozemků v obci Senešnice
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 Dufkovou Helenu a pan Záhora Petr.
Návrhová komise ve složení: paní Mrázovou Jitku, pana Fialu Jana a pana Slezu Františka. B
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:
 Změna ÚP v k.ú. Senešnice
Starosta nechal hlasovat o návrhu na doplnění programu a to: pro 6, proti 0, zdržel se 1;
- doplnění programu o výše uvedené body bylo schváleno
K bodu 3) Směrnice obce Bojanovice - VZMR:
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem směrnice o VZMR (veřejných zakázkách malého rozsahu)
a bere tuto směrnici na vědomí bez připomínek a doporučujeme směrnici schválit – příloha č.
1 k bodu3)
K bodu 4) Pozemek parc. č. 459/2 v k.ú. Bojanovice:
Zastupitelstvo projednalo návrh na prodej pozemku parc.č. 459/2 – ostatní plocha o výměře
326 m2 v k.ú. Bojanovice za cenu 150,-Kč/m2 na to na základě zveřejněného záměru prodat
tento pozemek. Záměr byl zveřejněn dne 5. 6. 2019 a sejmut 2. 7. 2019 jak v tištěné tak
v elektronické podobě na stránkách obce www.obecbojanovice.cz.
K bodu 5) Objízdná trasa kaminony na komunikacich III/1021 a III/1022:
Zastupitelstvo obce projednávalo návrh objízdné trasy pro kaminony na komunikacích
III/1021 a III/1022 (Čisovice, Bojanovice, Hvozdnice, Davle) a s tímto návrhem nesouhlasí.

-2K bodu 6) Směna pozemku v obci Senešnice:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo a občany části obce Senešnice se směnou pozemků parc.
č. 123/2 – orná půda o celková výměře 2242 m2 a parc.č. 122 – ostatní plocha o výměře
849 m2 ( část) zapsaných na LV č. 10001 za pozemek parc.č. 292 – ostatní plocha o výměře
378 m2 a pozemek parc.č. 291/1 – trvalý travní porost o výměře 16 881 m2 (část) zapraných na
VL č. 148. Na základě této směnné smlouvy se uskuteční propojení vodovodu z obecní studny
do budovy obce čp. 19 v Senešnici. Propojení a směna pozemku bude uskutečněna současně a
to bez zbytečných odkladů jedné nebo druhé strany. Zastupitelstvo s tímto záměrem souhlasí.
K bodu: Doplnění programu o:
změnu územního plánu v k. ú. Senešnice na podmět osoby V.L. Zastupitelstvo obce žádost o
změnu územního plánu projednalo a po delší diskusi dospělo k závěru, že ze změnou
nesouhlasí, tak jak je uvedeno v usnesení č. 9/5.
K bodu 7) Různé:
 Kosina Miroslav – poděkování za SDH Senešnice
- dotaz na stav cesty ze Senešnice k Čisovicím
 Starosta – okolo cesty jsou soukromé lesní pozemky. Cesta je z částí ve vlastnictví obce
Bratřínov a obce Čisovice.
 Místostarosta - navrhuje využít polní cesty nad křížkem v Senešnici
 Kudrna Vladimír – dotaz na rybník v Senešnici, je to semeniště komárů.
 Šimonovská Radka – směnu pozemku a napojení čp. 19 v Senešnici ohlídat aby nedošlo
k nedodržení dohodnutých podmínek
 Grygarová Alexandra – žádá o vysekání kopřiv před čp. 24 – ulička
 Buňátová Jana – napojení vody k čp. 6
 Sleza Josef – oprava pumpy v Malé Lečici pod čp. 39
 Hoppová Veronika – ořech na pozemku u čp. 63 v Bojanovicích – při jeho pádu hrozí
stržení rozvodných sítí
 Starosta – vytkl panu L.v. nevhodné chování při podání žádosti o změnu ÚP na OÚ
Bojanovice

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 19,40 hodin
Přílohy:
1) směrnice č. 1/2019 - ZZMR
2) informace o konání ZO Bojanovice
Zapsala: Přibíková
Ověřovatelé zápisu:
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