Příloha č. 13
Přehled usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boharyně č. 15
Datum jednání : 13.11.2019
Přítomni : dle prezenční listiny
Předsedající: JUDr. Věra Macháčková
Zastupitelstvo obce Boharyně :
1. schválilo zapisovatelku Janu Šarounovou
2. schválilo ověřovatele zápisu Anetu Pšeničkovou a ing. Lenku Měšťanovou
3. schválilo program zasedání s navrženými změnami
4. schválilo výši příspěvku na provoz pro ZŠ , MŠ Boharyně na rok 2020 ve výši celkem
546.000 Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 471.000 Kč a příspěvek na obědy ve výši
75.000 Kč.
5. v souladu s ustanovením § 6 odst.5a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), rozhoduje podle
§55a) odst. 2) stavebního zákona o pořízení Změny č.1 územního plánu ÚP Boharyně a jejím
obsahu z vlastního podnětu. Změna bude pořizována zkráceným postupem a jejím obsahem
je požadavek prověřit možnost změny funkčního využití pozemků p.č. 160/35, 160/45,
160/26, 160/46 a 160/44 v k. ú. Zvíkov nad Bystřicí nově pro bydlení a vymezení zastavitelné
plochy Z2 jako plochy rezervy.
Zastupitelstvo obce Boharyně určuje paní JUDr. Macháčkovou Věru pro spolupráci
s pořizovatelem dle § 47 a dalších stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce Boharyně schvaluje, v souladu s ustanovením § 6 odst. 6b) stavebního
zákona, pořízení změny územního plánu Z1 ÚP Boharyně úřadem územního plánování, tj.
odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
6. schválilo Smlouvu pachtovní o propachtování požární nádrže prarc. č. 18 v kat. úz.
Boharyně SDH Boharyně dle návrhu
7. schválilo, v souladu s ustanovením § 6 odst. 6b) stavebního zákona, pořízení změny územní
studie „Územní studie Boharyně – plocha Z12“ úřadem územního plánování, tj. odborem
hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
8. rozhodlo, že nebude hradit náklady spojené s výstavbou vodovodní přípojky k objektu
Homyle čp. 35 a parc. č. 416/34 v kat. úz. Boharyně. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že
kanalizační přípojka k objektu Homyle čp. 35 a parc. č. 416/34 v kat. úz. Boharyně bude
zřízena za stejných podmínek jako pro ostatní občany .
9. rozhodlo, aby byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2020 dle projednaných požadavků
zastupitelů a spolků a předpokládaných příjmů a výdajů
10. schválilo rozpočtové opatření č. 9/2019
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11. rozhodlo odložit Žádost Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, s.r.o., Hrubínova
1458, Hradec Králové o příspěvek na neinvestiční a provozní výdaje na žáka …………. na
příští zasedání zastupitelstva obce, bude rozhodnuto až po zjištění bližších informací.
12. chválilo vydání souhlasu Správě silnic KHK s převod pozemků v kat. úz. Boharyně parc.
č. 353/3, 501/3 a v kat. Zvíkov nad Bystřicí parc. č. 42/4
13. schválilo proplacení příspěvku na obědy ZŠ, MŠ Boharyně za III. Q 2019.
14. schválilo poskytnutí dotace Jezdeckému klubu Boharyně na činnost v roce 2019 a
schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
15. schválilo návrh smlouvy o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury
s Královéhradeckou provozní, a.s.
16. schválilo Smlouvu o společné úhradě nákladů vynaložených na přípravu, realizaci,
vyhodnocení a udržitelnost akce „Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.“
17. schválilo Plán inventur k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2019
18. odhlasovalo, že místní poplatek ze psů zůstane ve stejné výši tj.100,-Kč /pes. Do příštího
zasedání zastupitelstva obce JUDr. V. Macháčková připraví návrh obecně závazné vyhlášky
obce .
19. schválilo zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 500,- Kč /osoba /rok. Do příštího
zasedání zastupitelstva obce JUDr. V. Macháčková připraví návrh obecně závazné vyhlášky
obce .
20. rozhodlo, že cena za samovýrobu dřeva v obecních lesích zůstává ve stejné výši tj. 100,Kč/m3 za hroubí a 4 Kč/m3 za nehroubí
21. odsouhlasilo, že další zasedání zastupitelstva se bude konat 4.12.2019 od 19 hod.

V Boharyni dne …………………..

Zapisovatel : ………….. …………………………………………...
Starostka obce : ………… ………………………………………..
Ověřovatelé zápisu :

…………..…………………………………
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