Příloha č. 15
Přehled usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boharyně č. 32
Datum jednání : 12.5.2021
Přítomni : dle prezenční listiny
Předsedající: JUDr. Věra Macháčková
Zastupitelstvo obce Boharyně :
1. schválilo zapisovatele Vítězslava Havlíčka
2. schválilo ověřovatele zápisu ing. Ondřeje Vítka, Jiřího Rejmánka.
3. schválilo navržený program zasedání vč. změny
4. schválilo účetní závěrku Základní školy a mateřské školy, Boharyně, okres Hradec Králové
za rok 2020.
Hlasování :

proti

Farková Kamila, Havlíček Vítězslav, Kmoníčková Iveta, JUDr.
Macháčková Věra, Ing. Melichar Miroslav, Ing. Měšťanová
Lenka, Rejmánek Jiří, Šarounová, Jana, Ing. Vítek Ondřej.
0

zdržel se

0

pro

5. schválilo účetní závěrku Obce Boharyně za 2020
Hlasování :

proti

Farková Kamila, Havlíček Vítězslav, Kmoníčková Iveta, JUDr.
Macháčková Věra, Ing. Melichar Miroslav, Ing. Měšťanová
Lenka, Rejmánek Jiří, Šarounová, Jana, Ing. Vítek Ondřej.
0

zdržel se

0

pro

6. obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad
7. rozhodlo, že pozemek ve Zvíkově, určený pro výstavbu rodinných domků, bude rozdělen na
6 stavebních parcel, hranice budou kolmo na komunikaci na Budín, jižní hranice pozemku bude
zarovnána.
8. schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji části pozemku č. 106/9 v kat.
úz. Trnava dle návrhu p. …………………...
9. neschválilo uzavření smlouvy o zřízení spádového obvodu MŠ Boharyně pro obec Kunčice.
Uložilo JUDr. V. Macháčkové, starostce projednat záležitost se starostou obce Kunčice.
10. schválilo rozpočet ZŠ, MŠ Boharyně na rok 2021 dle návrhu
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11. rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo na výstavbu skladu pro potřeby obecního úřadu v Trnavě
s firmou Yuriy Starosta, Měník čp. 132, IČ 25275101 dle cenové nabídky ze dne 19.4.2021,
nabízená cena 1.033.875 Kč včetně DPH.
12. schválilo postup dohodnutý s p. ……………….. ohledně převodu parc. č. 416/53 v kat. úz.
Boharyně do vlastnictví obce a vybudování vjezdu k parc. č. 416/34 v kat úz. Boharyně. Kupní
cena za pozemek bude kompenzována náklady na zřízení sjezdu.
13. schválilo přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 27,927 mil. Kč na výstavbu
ČOV a kanalizace Boharyně a Homyle
14. schválilo přijetí investičního úvěru ve výši 22 mil. Kč od České spořitelny, a.s. na účel a
za podmínek uvedených v návrhu textu Smlouvy o úvěru číslo 0633287179/LCD na výstavbu
„ČOV a kanalizace Boharyně a Homyle“, který je přílohou tohoto zápisu se splatností úvěru
do 31.12.2042.
Zastupitelstvo obce pověřilo JUDr. Věru Macháčkovou, starostku dojednání podmínek úvěru
a podpisem úvěrové dokumentace.
15. schválilo Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu s Muzeem
Východních Čech dle návrhu
16. schválilo Smlouvu o připojení na kanalizaci, příspěvku na vybudování kanalizační přípojky
a převodu vlastnického práva k přípojce dle návrhu
17. schválilo rozpočtové opatření č. 4/2021 včetně navýšení výdajů o 13.600 Kč.
18. schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů
v rámci regionálních knihovnických služeb s Knihovnou města Hradec Králové dle návrhu
19. neschválilo odprodej části pozemku parc. č. 160/1 v kat. úz. Zvíkov nad Bystřicí o výměře
cca 300,7 m2
20. schválilo uzavření Smlouvy o užívání nebytových prostor v obecním domku čp. 21 ve
Zvíkově s SDH Zvíkov dle návrhu
21. schválilo delegáta na valnou hromadu spol. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.,
která se bude konat 2.6.202,1 JUDr. Věru Macháčkovou, starostku, náhradníka Vítězslava
Havlíčka, místostarostu.

V Boharyni dne 17.5.2021
Zapisovatel : ………….. …………………………………………...
Starostka obce : ………… ………………………………………..
Ověřovatelé zápisu :

…………..…………………………………
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