Příloha č. 10
Přehled usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boharyně č. 36
Datum jednání : 8.9.2021
Přítomni : dle prezenční listiny
Předsedající: JUDr. Věra Macháčková
Zastupitelstvo obce Boharyně :
1. schválilo zapisovatele Vítězslava Havlíčka
2. schválilo ověřovatele zápisu ing. Ondřeje Vítka, Janu Šarounovou
3. schválilo navržený program jednání
4. zrušilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.8.2021 č. 4.
Zastupitelstvo obce schválilo náklady na přeložku kabelu CETIN na pozemku mezi Zvíkovem
a Budínem v celkové částce cca 100.578 Kč.
5. schválilo uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu zem. pozemků Agropodniku
Humburky, a.s. dle návrhu.
6. rozhodlo zadat provedení likvidace odpadu po „čarodějnicích“ v Trnavě firmě K + K, a.s.,
Kosice dle cenové nabídky ze dne 7.9.2021.
7. rozhodlo vzhledem k provedeným vícepracím a navýšení cen stavebního materiálu proti
schválené částce z výběrového řízení navýšit rozpočet obce o cca 100.000 Kč na tuto akci.
Konečná cena díla bude upřesněna po předložení a odsouhlasení provedených prací.
8. schválilo uzavření smlouvy o dílo na provedení výstavby skladu pro potřeby obecního
úřadu v Trnavě s firmou Yuriy Starosta, Měník za částku 1 203 528 Kč vč. DPH.
9. schválilo uzavření Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti „Sjezd k napojení p.p.č. 416/34“ v kat. úz. Boharyně s Královéhradeckým krajem (Správou
silnic Královéhradeckého kraje)
10. rozhodlo, že bude uzavřena s p. ………………………………. smlouva o budoucí
smlouvě kupní ohledně převodu pozemku parc. č. 416/53v kat. úz. Boharyně na obec s tím,
že kupní cena bude kompenzována výstavbou sjezdu k parc. č. 416/34 v kat. úz. Boharyně
včetně zajištění vyhotovení projektu a získání příslušných povolení
11. rozhodlo, že příští zasedání zastupitelstva obce 13.10.2021 se bude konat ve Zvíkově od
18,00 hod. Zastupitelé se sejdou v 17,30 hod. u pozemků mezi Zvíkovem a Budínem, které
mají být rozděleny na stavení parcely.
12. rozpočtové opatření č. 7/2021 s navrženými úpravami schválilo.

1

13. jako zřizovatel Základní školy a mateřské školy, Boharyně, okres Hradec Králové
rozhodlo podle ust. § 23 odst. 4 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon povolit výjimku
z nejnižšího počtu žáků ve třídě stanoveného vyhl. č. 48/2005 Sb. § 4, a to ode dne 1.9.2021
pro školní rok 2021/2022 s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy nad
výši stanovenou podle § 161 a 162 školského zákona.
14. schválilo půjčování obecního stanu a setů za poplatek dle návrhu pro jednotlivé občany
obce půjčení 1 ks stanu max. na víkend … 300 Kč
půjčení 1 ks setu (2x lavice + 1x stůl) max. na víkend …. 50 Kč
15. rozhodlo, že bude připravena obecně závazná vyhláška o místním poplatku za svoz a
likvidaci komunálního odpadu, kdy místní poplatek bude stanoven na občana a poplatek bude
navýšen na 600 Kč na občana a rok.

V Boharyni dne 15.9.2021

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

…………..…………………………………
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