Příloha č. 17
Přehled usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boharyně č. 31
Datum jednání : 7.4.2021
Přítomni : dle prezenční listiny
Předsedající: JUDr. Věra Macháčková
Zastupitelstvo obce Boharyně :
1. schválilo zapisovatele Vítězslava Havlíčka
2. schválilo ověřovatele zápisu Anetu Pšeničkovou, Janu Šarounovou
3. schválilo navržený program jednání
4. rozhodlo, že bude provedeno předběžné rozdělení pozemků na stavební parcely a budou
prověřeny na Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí možnosti řešení
odpadních vod na stavebních parcelách. Až potom bude rozhodnuto o způsobu a podmínkách
prodeje včetně výše kupní ceny.
5. rozhodlo s ohledem na nabízenou výši kupní ceny jednat o prodeji části pozemku parc. č.
106/9 v kat. úz. Trnava o výměte cca 1.200 m2 s p. ………………. Dále bylo rozhodnuto
projednat možnosti výstavby s …………………… přímo na místě, seznámit ji opětovně
s omezeními a navrženými podmínkami prodeje, které budou obsaženy v kupní smlouvě. Až
po tomto jednání a vyjádření p. ……………………. bude přistoupeno ke zpracování návrhu
kupní smlouvy.
6. rozhodlo, že smlouva o zřízení spádového obvodu MŠ Boharyně s Obcí Kunčice se zatím
uzavírat nebude. Uložilo starostce prověřit počty dětí s trvalým pobytem v obci, které by měly
v následujících cca 4 – 5 letech nastoupit do MŠ a požádat o stanovisko k navrženým kritériím
školskou radu.
7. uložilo JUDr. V. Macháčkové zaslat představenstvu ZS Kratonohy, a.s. žádost o odkoupení
části (podílu) na parc. č 2/3 a č. 279 v kat. úz. Trnava ve výši ½ . Důvodem je získat podíl na
zřízení objízdné komunikace a umožnění přístupu na komunikaci na parc. č. 281 v kat. úz
Trnava k přilehlým pozemkům a do obce Kratonohy
8. rozhodlo, že bude připraven návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní ohledně nákupu
pozemku parc. č. 416/53 v kat. úz. Boharyně a současně zřízení sjezdu k pozemku parc. č.
416/34 kat. úz. Boharyně a jejím projednání s p. ………………...
Současně schválilo zpracování projektové dokumentace na zřízení chodníku od křižovatky
v Homyli ke sběrnému dvoru.
9. schválilo uzavření smluv s ČEZ Distribuce, a.s. o připojení k odběru el. energie - celkem 3
odběrná místa a zaplaceny požadované poplatky a dále byla uzavřena smlouva na zajištění
činnosti koordinátora BOZP po dobu výstavby kanalizace a ČOV s p. Mrštíkem.
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10. schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STAVOKA Kosice, a.s., kterým
byly celkové náklady na výstavbu kanalizace a ČOV Boharyně, Homyle (cena díla) rozděleny
na základě žádosti MZe ČR na náklady uznatelné z hlediska dotace a neuznatelné.
11. schválilo doplnění žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV Boharyně, Homyle z programu
MZe ČR o požadované doklady a podání 2 žádostí o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV
Boharyně, Homyle z programu Královéhradeckého kraje
12. schválilo, že návrh smlouvy na úhradu zpracované projektové dokumentace a výstavby
kanalizačních přípojek po obecních pozemcích připraví V. Havlíček a ing. M. Melichar.
13. schválilo uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě 712/2007 o nájmu zemědělských pozemků se
Zemědělskou společností „Bystřice“, a.s. Kratonohy
14. schválilo rozpočtové opatření č. 3/2021
15. rozhodlo, že žádost p. ……………….. o odprodej části pozemků (pruh cca 2 m) parc.č.
349/2 a 349/5 v kat. úz. Boharyně bude evidovat, ale rozhodovat o ni bude až po ukončení
výstavby kanalizace a ČOV.
16. schválilo poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji k úhradě ztráty z provozování
dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území Královéhradeckého kraje veřejnou
linkovou autobusovou dopravou v roce 2021 ve výši 40.213 Kč.
17. schválilo přidělení druhé známky na popelnici na rok 2021 p. …………………..
18. neschválilo přidělení druhé známky na popelnici na rok 2021 p. …………….. Doporučeno
v době topné sezony zakoupit na uložení směsného odpadu pytle od svozové firmy.

V Boharyni dne 12.4.2021
Zapisovatel : ………….. …………………………………………...
Starostka obce : ………… ………………………………………..
Ověřovatelé zápisu :

…………..…………………………………
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