Příloha č. 13
Přehled usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Boharyně č. 44
Datum jednání : 11.5.2022
Přítomni : dle prezenční listiny
Předsedající: JUDr. Věra Macháčková

Zastupitelstvo obce Boharyně:
1. schválilo zapisovatele Vítězslava Havlíčka
2. schválilo ověřovatele zápisu Anetu Pšeničkovou, ing. Františka Šartnera
3. schválilo program zasedání s navrženými změnami
4. schválilo účetní závěrku Obce Boharyně za rok 2021
Hlasování :

proti

Farková Kamila, Havlíček Vítězslav, MUDr. Jílková Věra,
Kmoníčková Iveta, JUDr. Macháčková Věra, Ing. Melichar
Miroslav, Pšeničková Aneta, Rejmánek Jiří, Ing. Šartner
František
0

zdržel se

0

pro

5. schválilo účetní závěrku Základní školy a mateřské školy, Boharyně, okres Hradec Králové
za rok 2021 včetně hospodářského výsledku a jeho převod do rezervního fondu.
Hlasování :

proti

Farková Kamila, Havlíček Vítězslav, MUDr. Jílková Věra,
Kmoníčková Iveta, JUDr. Macháčková Věra, Ing. Melichar
Miroslav, Pšeničková Aneta, Rejmánek Jiří, Ing. Šartner
František
0

zdržel se

0

pro

6. schválilo závěrečný účet Obce Boharyně za rok 2021 bez výhrad
7. schválilo záměr odprodat pozemky parc. č. 461/40 orná půda o výměře 1417 m2 a parc. č.
461/41 orná půda o výměře 1398 m2 v kat. úz. Boharyně pro výstavbu rodinných domů za
kupní cenu 1.000 Kč/m2 s tím, že na každé parcele bude do 2 let od převodu vlastnického
práva k pozemku zahájena výstavba rodinného domku a výstavba tohoto rodinného domu
bude ukončena pravomocným kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem, popř. bude vydán
souhlas s trvalým užíváním rodinného domku nejpozději do 5 let od nabytí vlastnického práva
k pozemku. Za nedodržení těchto podmínek bude v kupní smlouvě stanovena sankce ve výši
½ sjednané kupní ceny. V kupní smlouvě bude dále sjednáno předkupní právo pro Obec
Boharyně jako právo věcné. Zájemce o koupi pozemku může zakoupit pouze 1 parcelu.
Zájemci mohou podávat žádosti osobně na obecním úřadu v Boharyni dne 6.6.2022 od 17,00
hod. V případě více zájemců o jednu parcelu rozhoduje pořadí, ve kterém se dostaví na obecní
úřad.
Obec si vyhrazuje právo nabídku prodeje pozemků zrušit.
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8. schválilo navrhované řešení zastávek autobusů v Boharyni, tj. zrušení zastávky u
Koláčkových a zřízení zastávky pro některé spoje do Zvíkova před obecním hospodou.
9. schválilo prodej hasičského auta – cisterny p. ……………………………… za kupní cenu
1.000 Kč s tím, že zajistí veškeré formality spojené s prodejem a převodem vozidla.
10. schválilo dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor se spol. Hruška, s.r.o.,
kterým se snižuje od 1.6.2022 nájemné na 1.000 Kč měsíčně.
11. schvaluje uzavření smlouvy s firmou Fidler AMS, s.r.o. za účelem zajištění dálkového
přenosu dat z ČOV, čerpacích stanic a zřízení webového prostředí za účelem monitorování
provozu ČOV.
12. schvaluje uzavření smlouvy na věcné břemeno pro uložení, zajišťování údržby a
případných oprav nové kanalizace na pozemku p.č. 304/21 v kat. úz. Boharyně ve vlastnictví
……………… a na pozemku p.č. 321/38 a 323/2 v kat. úz. Boharyně ve vlastnictví
……………………….. Výše jednorázové úplaty bude činit 15 000,- Kč.
13. schválilo poskytnutí dotace TJ Bystřice Boharyně na činnost v roce 2022 ve výši 80.000
Kč.
14. schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.840 Kč SDH Zvíkov na pronájem dvou
mobilních toalet pro konání okreskové soutěže SDH dne 28.5.2022.
15. rozhodlo předat žádost p. Mgr. V. Klozové na výstavbu přístřešku pro kola u ZŠ a MŠ
Boharyně k projednání školské radě.
16. neschválilo snížení počtu členů zastupitelstva obce na 9
17. rozhodlo, že počet členů zastupitelstva obce zůstane 11
18. schválilo uzavření Dodatku č. 3 k dohodě o partnerství projektu „Technologické centrum
ORP Hradec Králové - I., II.“ se Statutárním městem Hradec Králové
19. schválilo navýšení kapacity MŠ Boharyně do 31.8.2022 o 1 dítě
20. schválilo rozpočtové opatření č. 2/2022
21. schválilo navýšení odměny za práce prováděné pro obec na základě dohody o provedení
práce - pomocné práce při údržbě veřejné zeleně a obecního majetku odměna ve výši 130
Kč/hod., za výkon kvalifikovanější práce 150 Kč/hod.
V Boharyni dne 18.5. 2022
Zapisovatel : ………….. …………………………………………...
Starostka obce : ………… ………………………………………..
Ověřovatelé zápisu :

…………..…………………………………
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