Zápis č. 10 ze zasedání
zastupitelstva obce Bojanovice
konaného dne 26. srpna 2018
v Bojanovicích
Navržený program:
1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) volba návrhové komise
3) veřejné osvětlení Bojanovice, Malá Lečice, Senešníce
4) rozpočtové opatření č. 11/2019
5) různé
6) 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: pan Bestahovský Jiří, Fiala Jan a Záhora Petr
Kdo z členů zastupitelstva má jiný návrh. Není tomu tak, budeme hlasovat
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0;
Prohlašuji, že zastupitelstvo obce je unášení schopné.
Doplnění programu o:
 Pasportizace místních komunikacích Bojanovice, Malá Lečice a Senešníce
 Schválení rekonstrukcí MK Bojanovice, Malá Lečice a Senešnice
Starosta nechal hlasovat o návrhu na doplnění programu a to: pro 6, proti 0, zdržel se 0;
- doplnění programu o výše uvedené body bylo schváleno
K bodu 3) Veřejné osvětlení Bojanovice, Malá Lečice a Senešnice:
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na vypracování pasportizace veřejného
osvětlení v obci Bojanovice, Malá Lečice a Senešnice a s provedením souhlasí.
K bodu 4) Rozpočtové opatření č. 11/2019:
Zastupitelstvo projednalo návrh na vyhotovení nových webových stránek obce a to za částku
uvedenou v přiložené kalkulaci a s návrhem rozpočtového opatření na financování nových
webových stánek souhlasí – příloha č. 1
K bodu - doplnění programu:
 Zastupitelstvo projednávalo opravu místních komunikací ve všech částech obce a
navrhlo nechat vypracovat pasport místních komunikací Bojanovice, Malá Lečice a
Senešnice. (dřívější návrh pasportu je pro potřeby žádostí o dotace v současné době
nedostačující)
 Zastupitelstvo obce projednalo rekonstrukci MK Bojanovice, Malá Lečice a Senešnice
za částku 909 426,71 Kč a pověřuje starostku obce Bojanovice k uzavření smlouvy o
dílo s vítěznou firmou Pozemní komunikace Bohemia, a.s.

-2K bodu 5) Různé:
 Rada Jiří – dotaz na opravu vodovodu v horní části obce Bojanovice „pod lesem“;
 Starosta – podrobně vysvětlil občanů postup při opravě vodovodu, možnosti napojení
včetně distribuce vody, tak aby byly zachovány požadované parametry,
 Rybníček Tomáš – možnost napojení na vodovodní řad;
 Matys Zdeněk – cesta u čp. 12 v Senešnici – ucpaný odtok vody při přívalových deštích
– prosí vyčistit;
 Mandík Emil – vyřešit komunikaci od čp. 34 v Bojanovicích k zastávce autobusu – usek
je nepřehledný a nebezpečný – návrh na vybudování chodníku – omezení rychlosti
projíždějících aut;
 Bláha Zdeněk – vyřešit odtok vody od bytovek k zastávce autobusu – směr Bratřínov;
 Smetana Jakub – kdy bude voda a kanalizace v dolní části obce,
- oprava výtluků na místní komunikaci
 Pilecký Otakar – oprava cesty na Sokolí
- proč se musí zadávat pasportizace místní komunikací;
 Starosta – bez pasportizace nelze žádat o dotace na jejich opravu;

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 19,15 hodin
Přílohy:
1) Rozpočtové opatření č. 11/2019
2) informace o konání ZO Bojanovice
Zapsala: Přibíková
Ověřovatelé zápisu:

….......................................
Mrázová Jitka
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Záhora Petr
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