Příloha č. 11
Přehled usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boharyně č. 40
Datum jednání : 12.1.2022
Přítomni : dle prezenční listiny
Předsedající: JUDr. Věra Macháčková
ZASTUPITELSTVO OBCE BOHARYNĚ :
1. schválilo zapisovatele: Vítězslava Havlíčka
2. schválilo ověřovatele zápisu ing. Miroslava Melichara, Jiřího Rejmánka
3. schválilo navržený program jednání
4. rozhodlo zadat zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny stavebních parcel v kat.
úz. Zvíkov nad Bystřicí určených k prodeji pro výstavbu rodinných domů.
5. rozhodlo zadat zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny stavebních parcel v kat.
úz. Boharyně určených k prodeji pro výstavbu rodinných domů
6. schválilo proplacení cca 10 hodin členům SDH Trnava za zhotovení závory na pozemek
parc. č. 8 v kat. úz. Trnava.
7. schválilo uzavření kupní smlouvy s p. …………………… na prodej pozemku parc. č.
106/34 v kat. úz. Trnava dle návrhu a prodloužení termínu pro úhrady kupní ceny na 60 dnů.
8. rozhodlo na základě předložených cenových nabídek uzavřít smlouvu o dílo na realizaci
stavby „Sklad obecního úřadu v Trnavě“ s firmou Petr Novotný, Městec Králové za
nabídkovou cenu 1.240.140,65 Kč vč. DPH.
9. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu křížku u Zvíkova z prostředků MZe ČR.
Dále rozhodlo, že oprava bude realizována i v případě, pokud dotace nebude poskytnuta.
10. schválilo poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč TJ Bystřice Boharyně na nákup sekačky
11. schválilo proplacené brigádnických hodin SDH Zvíkov dle předloženého rozpisu, tj. 62
hodin x 130 Kč/hod.
12. schválilo uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti BOZP a PO se
spol. VESTA, s.r.o. dle návrhu
13. schválilo uzavření dodatku ke smlouvě o vedení spisové služby s Magistrátem města
Hradec Králové, včetně navýšení platby
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14. schválilo návštěvu divadelního představení – muzikálu Láska nebeská v Divadle Broadway
v Praze dne 9.4.2022 od 18,00 hod. – vstupenky za ½ ceny její hodnoty, doprava zdarma.

V Boharyni dne 17.1.2022
Zapisovatel : ………….. …………………………………………...
Starostka obce : ………… ………………………………………..
Ověřovatelé zápisu :

…………..…………………………………
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