Příloha č. 10
Přehled usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boharyně č. 37
Datum jednání : 13.10.2021
Přítomni : dle prezenční listiny
Předsedající: JUDr. Věra Macháčková
Zastupitelstvo obce Boharyně :
1. schválilo zapisovatele Vítězslava Havlíčka
2. schválilo ověřovatele zápisu Anetu Pšeničkovou, Jiřího Rejmánka
3. schválilo navržený program jednání
4. rozhodlo rozdělit pozemky v kat. úz. Zvíkov nad Bystřicí parc. č.160/45, 160/35, 160/26,
160/46 a část parc. č. 160/44 na 6 stavebních parcel s tím, že hranice parcel bude cca 1 m od
uloženého kabelu CETIN u komunikace, na délku až k polní cestě nahoře. Zájemci budou
upozorněni, že přes pozemky vede vodovodní řad Zvíkov – Budín.
5. zvolilo MUDr. Věru Jílkovou a ing. Lenku Měšťanovou jako zástupce obce do školské
rady při ZŠ, MŠ Boharyně, současně zvýšilo jejich stávající odměnu člena zastupitelstva obce
na 1.000 Kč měsíčně.
6. schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s Jiřím Pavlíčkem, Lodín na
opravu střechy objektu čp. 26 v Boharyni.
7. schválilo uzavření smlouvy o dílo na výstavbu „Skladu obecního úřadu Boharyně v místní
části Trnava“ s firmou Yuriy Starosta, Měník čp. 132, IČ 25275101 za dohodnutou cenu
1.203.528 Kč, vč. DPH, termín realizace – zahájení 15.11.2021, dokončení 31.8.2021.
8. schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s p. ……………………… o převodu
pozemku parc. č. 416/53 v kat. úz. Boharyně s tím, že kupní cena bude vypořádána zřízením
sjezdu k pozemku parc. č. 416/34 v kat. úz. Boharyně.
9. schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
10. schválilo rozpočtové opatření č. 8/2021 vč. doplnění
11. schválilo poskytnutí dotace JK Boharyně ve výši 7.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace.
12. schválilo proplacení odměn ve výši 2.300 Kč na rybářské závody, které proběhly na Budíně
na rybníku Žabínek a pořádal je SDH Zvíkov
13. schválilo proplacení nákladů na ceny a občerstvení na drakiádu, pořádanou SDH Zvíkov
dne 16.10.2021, max. do výše 3.000 Kč
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14. schválilo uzavření dvou dohod o provedení práce s Anetou Pšeničkovou na kompletaci a
roznesení volebních lístků voličům ve Zvíkově a Budíně a na úklid volební místnosti

V Boharyni dne 19.10.2021

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

…………..…………………………………
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