Příloha č. 9
Přehled usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boharyně č. 35
Datum jednání : 11.8.2021
Přítomni : dle prezenční listiny
Předsedající: JUDr. Věra Macháčková, starostka
Zastupitelstvo obce:
1. schválilo zapisovatele Vítězslava Havlíčka
2. schválilo ověřovatele zápisu Jiřího Rejmánka, ing. Miroslava Melichara
3. schválilo navržený program jednání
4. rozhodlo zadat provedení výkopových prací k přeložce kabelu CETIN na pozemcích mezi
Zvíkovem a Budínem bez výběrového řízení firmě HUMR HK na cenu dle předložené
cenové nabídky, tj. 180 Kč/m cca 200 m.
5. rozhodlo zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení pozemku parc. č. 461/7 v kat.
úz. Boharyně na 2 stavební parcely a přístupovou komunikaci k 2. parcele.
6. nesouhlasilo s návrhem p. …………. na odkoupení pozemku parc. č. 353/3 v kat. úz.
Boharyně za částku 60 – 70.000 Kč
7. schválilo uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě č. 15016/03 o odvozu odpadu
8. rozhodlo, že se nezapojí do projektu Mikroregionu Nechanicko – projekt Zeleň III.
9. schválilo uzavření pracovního poměru s p. Anetou Pšeničkovou na administrativní práce
pro obecní úřad na základě dohody o pracovní činnosti dle návrhu na dobu určitou od
12.8.2021 do 31.10.2022, výše odměny 150 Kč/hod., rozsah pracovní činnosti cca 10 hodin
týdně.
10. vzalo na vědomí návrh zemní studie Boharyně (X3) – lokalita Z 15 zpracovaný ing. arch.
Robertem Chládkem – varianta rozdělení pozemku parc. č. 416/55 v kat. úz. Boharyně na 3
stavební parcely bez připomínek.
11. zmocnilo Vítězslava Havlíčka, místostarostu obce k podepisování smluv o připojení na
kanalizaci, příspěvku na vybudování kanalizační přípojky a převodu vlastnického práva
k přípojce uzavíraných s občany obce
12. schválilo vydání souhlasu firmě Hruška, spol. s r.o., Ostrava -Martinov k podání žádosti o
dotaci z programu „Obchůdek 2021+“ s tím, že nebude vyžadována finanční spoluúčast obce.
13. rozhodlo o poskytnutí příspěvku na nákup cen na rybářské závody 4.9.2021 v Boharyni,
které bude pořádat SDH Boharyně, do max. částky 4.000 Kč.
14. schválilo poskytnutí příspěvku do výše 5.000 Kč na nákup sportovních potřeb pro děti pro
činnosti sportovního kroužku při TJ Bystřice Boharyně

15. schválilo zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 712/2007 o nájmu
zemědělských pozemků s Agropodnikem Humburky, a.s, kdy budou doplněny pozemky, které
agropodnik užívá, a dále bude navýšeno nájemné o 10 %.
V Boharyni dne 16.8.2021
Zapisovatel : ………….. …………………………………………...
Starostka obce : ………… ………………………………………..
Ověřovatelé zápisu :

…………..…………………………………

