Příloha č. 7
Přehled usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boharyně č. 17
Datum jednání : 8.1.2020
Přítomni : dle prezenční listiny
Předsedající: JUDr. Věra Macháčková
Zastupitelstvo obce Boharyně :
1. schválilo zapisovatele Vítězslava Havlíčka
2. schválilo ověřovatele zápisu Jiřího Rejmánka, ing. Ondřeja Vítka
3. schválilo navržený program jednání
4. vzalo návrh územní studie Boharyně – plocha Z12 na vědomí.
5. rozhodlo přesunout projednávání návrhu na grafické zpracování znaku a vlajky obce na
závěr zasedání
6. schválilo realizaci těchto akcí v roce 2020 –
sklad pro obecní potřeby Trnava
oprava fasády na prodejně v Trnavě
oprava stropu v budově ZŠ
oprava chodníku při vstupu do sportovního areálu a u MŠ, včetně opravy
podesty u vchodu do MŠ
oprava sochy Panny Marie ve Zvíkově
zpevnění ploch pro kontejnery na svozových místech v Boharyni a Homyli
oprava střechy na objektu čp. 26 v Boharyni (hospoda a prodejna)
Zastupitelstvo obce uložilo stavebnímu výboru připravit na příští zasedání zastupitelstva obce
návrh konkrétních kroků pro zajištění realizace výše uvedených akcí.
7. schválilo podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje buď na akci sklad
materiálu a techniky pro potřeby obce v Trnavě a nebo na opravu chodníku při vstupu do
sportovního areálu a u MŠ, včetně opravy podesty u vchodu do MŠ
8. schválilo podání žádosti o dotaci z POV Ministerstva zemědělství ČR na opravu sochy
Panny Marie ve Zvíkově
9. schválilo uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě č. 15016/03 s firmou Hradecké služby, a.s. o
odvozu odpadu
10. schválilo počty popelnic na směsný komunální odpad a počet známek na popelnice:
Počet osob v domácnosti
1–4
5–7
8 – 10

Počet kusů popelnic (známek),
typ popelnice K 110 l, P 120 L
1
2
3
1

V případě požadavku občana o vyvážení další popelnice nad schválený počet občan podá na
obecní úřad písemnou žádost řádně zdůvodněnou.
Zastupitelstvo obce dále schválilo změnu svého usnesení č. 12 ze dne 4.12.2019 takto :
Výše úhrady za zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro podnikatele a firmy dle uzavřené smlouvy podle
zákona o odpadech činí od 1.1.2020 částku 500 Kč za každou nádobu na směsný komunální
odpad, tj. popelnici typu K 110 l nebo P 120 L.
11. schválilo zahájení jednání s majitelkou pozemku parc. č. 125/28 v kat. úz. Zvíkov nad
Bystřicí o možnosti a podmínkách odkupu části pozemku, zasahujícího do obecní
komunikace. Pověřilo JUDr. Macháčkovou a V. Havlíčka jednáním s majitelkou.
12. schválilo výši odměny neuvolněné starostky obce ve výši 28.946 Kč s platností od
1.2.2020
13. schválilo výši odměny neuvolněného místostarosty obce a současně člena stavebního
výboru ve výši 20.000 Kč s platností od 1.2.2020
14. schválilo výši odměny neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva a současně člena
zastupitelstva obce ve výši 1.500 Kč s platností od 1.2.2020
15. schválilo výši odměny neuvolněného člena výboru zastupitelstva a současně člena
zastupitelstva obce ve výši 1.000 Kč s platností od 1.2.2020
16. neschválilo výši odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.000 Kč
s platností od 1.2.2020
17. schválilo výši odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 800 Kč s platností
od 1.2.2020
18. schválilo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence s Mikroregionem
Nechanicko
19. rozhodlo projednat podmínky a způsob zpracování návrhu znaku a vlaky obce s firmou
Heraldika, Brno

V Boharyni dne 13.1.2020

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

…………..…………………………………
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