Příloha č.15
Přehled usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boharyně č. 30
Datum jednání : 17.2.2021
Přítomni : dle prezenční listiny
Předsedající: JUDr. Věra Macháčková
Zastupitelstvo obce Boharyně :
1. schválilo zapisovatele Vítězslava Havlíčka
2. schválilo ověřovatele zápisu Kamilu Farkovou, ing. Miroslava Melichara
3. schválilo navržený program jednání
4. rozhodlo připravit na příští zasedání zastupitelstva návrh kupní smlouvy dle stanovených
podmínek.
5. schválilo tyto změny sazebníku poskytovaných služeb, všechny ceny jsou včetně DPH :
- půjčení výsuvného žebříku – občan s TP
150 Kč/den
podnikatel, osoba bez TP
300 Kč/den
doprava žebříku (odvoz, dovoz)
100 Kč/jízda
žebřík nebude půjčován mimo hranice obce
- samovýroba dřeva – hroubí (prům. od 7 cm)
nehroubí (prům. do 7 cm)

100 Kč/prm
10 Kč/prm

- užívání hasičské zbrojnice v Boharyni –

OÚ, spolky
zdarma
člen SDH
200 Kč/den
nečlen SDH
500 Kč/den
+ v zimní období spotřeba plynu - dle skutečnosti
evidenci a zapůjčení místnosti vč. zjištění stavu měřidla plynu zajistí SDH Boharyně
- kulturní zařízení Trnava – užívání dle smlouvy SDH Trnava (užívání bezplatné, úhrada
spotřeby el. energie a vody, stále platby hradí obec, zohledněny budou akce OÚ např. volby)
- obecní domek ve Zvíkově – bude uzavřena smlouva s SDH Zvíkov (užívání bezplatné, úhrada
spotřeby el. energie 2/3 SDH, 1/3 obec – nutno v zimním období temperovat, aby nezamrzla
voda, a spotřeba vody, stálé platby hradí obec, zohledněny budou akce OÚ např. volby)
- hlášení veřejným rozhlasem – pro spolky obce
komerční hlášení

zdarma
150 Kč/1 hlášení

- půjčování stanu, stolů a lavic
občanům a cizím nebudou půjčovány

spolky

zdarma

- prodej pytlů na odpad

90 Kč/ks

6. rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s firmou Jiří Pavlíček, Lodín, použitý materiál RUUKKI
50+, životnost 50 let, cena 1.061.552 Kč.
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7. uložilo stavebnímu výboru připravit výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na
výstavbu skladu pro potřeby obecního úřadu v Trnavě.
8. rozhodlo odložit opravu křížku za Zvíkovem na příští rok a využít možnost spolufinancování
z dotace
9. schválilo

uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce o připojení k odběru el. energie pro výstavbu
ČOV a přečerpávacích stanic a s koordinátorem BOZP.
10. schválilo příspěvek na zpracování projektové dokumentace vč. územního řízení na
kanalizační přípojku k objektu s čp., rozestavěné nemovitosti na parcele a přípojky k parcele
pro výstavbu rodinného domu, na který bude získáno stavební povolení do 1 roku od zahájení
výstavby kanalizace ve výši 15.000 Kč. Dále bylo rozhodlo, že náklady na vybudování 2.
kanalizační přípojky k jednomu objektu nebo k parcele bez stavebního povolení uhradí majitel
v plné výši včetně nákladů na pořízení projektové dokumentace, územní řízení a vybudování
přípojky.
11. rozhodlo, že zastupitelé na příštím zasedání zastupitelstva navrhnou, jakou formou bude
příspěvek uhrazen, předloží návrh smlouvy.
12. schválilo zprávu hlavní inventarizační komise o provedeni inventarizace majetku obce k
31.12.2020 vč. návrhů na vyřazení a likvidaci majetku navrženého likvidační komisí.
13. schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021
14. rozhodlo, že bude připraven návrh smlouvy a Obecně závazné vyhlášky o spádovém obvodu
MŠ, současně bude požádána ředitelka ZŠ, MŠ o předložení podmínek pro přijímání dětí do
MŠ. Následně bude rozhodnuto o žádosti obce Kunčice.
15. schválilo navýšení příspěvku obce na provoz ZŠ, MŠ Boharyně na rok 2021 o částku
29.711,77 Kč na úhradu ztráty – hospodářského výsledku za rok 2020.
16. rozhodlo, že návrh rozpočtu ZŠ, MŠ Boharyně na rok 2021 a rozpočtového výhledu na roky
2022 a 2023 budou projednány až po předložení zprávy o jejich projednání ve školské radě.
17. neschválilo prodej pozemku parc. č. 243/6 v kat. úz. Boharyně
18. schválilo poskytnutí 2. známky na popelnici p. ………………..
19. rozhodlo, že v roce 2021 bude poskytnuta podnikatelům v obci zapojeným do systému sběru
odpadů obce na základě smlouvy pouze 1 známka na popelnici na směsný komunální odpad.
20. schválilo podání žádosti o zpracování urbanistické studie na využití bývalého statku v
Trnavě na základě žádosti………………….. s tím, že ……………………………. uhradí
veškeré náklady na zpracování studie.
21. schválilo uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů vč. plné moci s firmou
Hradecké služby, a.s.
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22. uložilo finančnímu výboru zabývat se novou právní úpravou sběru, třídění a likvidace
odpadů a přípravou podkladů pro zpracování nové obecně závazné vyhlášky o poplatku za
svoz a likvidaci komunálního odpadu

V Boharyni dne 22.2.2021
Zapisovatel : ………….. …………………………………………...
Starostka obce : ………… ………………………………………..
Ověřovatelé zápisu :

…………..…………………………………
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