Příloha č. 17
Přehled usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boharyně č. 38
Datum jednání : 10.11.2021
Přítomni : dle prezenční listiny
Předsedající: JUDr. Věra Macháčková
Zastupitelstvo obce Boharyně :
1. schválilo zapisovatele Vítězslava Havlíčka
2. schválilo ověřovatele zápisu Janu Šarounovou, ing. Miroslava Melichara
3. schválilo navržený program jednání
4. rozhodlo, že bude zpracován a předložen návrh řešení na umístění závory při vstupu na
pozemek v Trnavě a stanovena pravidla pro přijímání rostlinného odpadu určeného ke spálení
v rámci tzv. „pálení čarodějnic“, včetně předložení cenové nabídky
5. rozhodlo zachovat stávající systém sběru a svozu plastů, tj. žluté popelnice od domů
občanů a současně žluté kontejnery na svozových místech (celkem 8 ks), svoz 1x za 14 dnů,
Budín 1x za 28 dnů.
6. obce rozhodlo realizovat svoz velkoobjemového odpadu 3x ročně.
7. rozhodlo zřídit kulturní výbor ve složení Aneta Pšeničková, Jana Šarounová, Veronika
Klozová a Daniela Tukash.
8. schválilo návrh akcí kulturního výboru v roce 2022
9. schválilo navržený rozpočet kulturních akcí pořádaných kulturním výborem v roce 2022 ve
výši 45.000 Kč
10. obce rozhodlo, že nákup skákacího hradu bude řešen následně, v příštím roce bude
vyzkoušeno využití.
11. schválilo navýšení rozpočtu pro kulturní výbor pro rok 2022 o částku 5.000 Kč na pronájem
skákacího hradu
12. rozhodlo, že pokud nebude do 15.11.2021 podepsaná smlouva o dílo a nebude k tomuto
dni stavba zahájena, smlouva s vybranou firmou nebude realizována a bude vypsána nová
poptávka – návrh firem, které budou vyzvány k podání nabídky – STAVOS Nechanice, s.r.o.,
Petr Novotný, Městec Králové, JOKAS, s.r.o. Bydžovská Lhotka
13. obce schválilo provedení vyčištění příkopů ve Zvíkově dle cenové nabídky ze dne
28.10.2021 za 11.300 Kč, bude zaslána objednávka. Případné další práce budou provedeny
v příštím roce po projednání s vlastníky pozemku dotčeného odtokem vody
14. schválilo Plán inventur majetku obce k 31.12.2021
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15. rozhodlo poskytnout příspěvek TJ Bystřice Boharyně na nákup sekačky ve výši 150.000
Kč
16. schválilo připravit a podat žádosti o dotace dle předloženého návrhu
- sklad obecního úřadu v Trnavě – požádat o dotaci z POV KHK
- oprava křížku ve Zvíkově – dotace z KÚ KHK, popř. MZe, MMR
- získání řidičského oprávnění pro členy SDH
- oprava komunikací po dokončení výstavby kanalizace – MMR
- realizace stavby kanalizace a ČOV (3 stavby – 3 žádosti) – KÚ KHK
17. schválilo rozpočtové opatření č. 9/2021
18. schválilo poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč TJ Bystřice Boharyně na činnost pro rok
2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
19. zaslat p. ………. vyjádření k výměře pozemku odděleného z parc. č. 106/9 v kat. úz.
Trnava, neuzavírat dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní.
20. schválilo příspěvek na lampionový průvod 1.417 Kč
21. vzalo na vědomí Výroční zpráva ZŠ, MŠ Boharyně 2019/2020
22. neschválilo aktualizaci a úpravu webových stránek obce
23. rozhodlo o přechodu z působnosti stávajícího stavebního úřadu k novému pracovišti Kraje
v Hradci Králové

V Boharyni dne 15.11.2021

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

…………..…………………………………
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