ZÁPIS

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva městyse Bojanov,
konaného dne 18.9. 2019 v Bojanově
Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva městyse Bojanov (dále jen „zastupitelstvo “)
v 17:46 hodin a všechny přivítal.
Bod č. 1
Technický bod
1) Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce úřadu
městyse dle jednacího řádu a na internetových stránkách, a to nejméně sedm dní přede dnem
konání zasedání, a dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Milan Michálek, Jan Honzíček, Iveta Pešková, Josef Honzíček, Ondřej Sadílek
Omluveni: Josef Mrtka, Jiří Kábele, Jan Tesař, Michal Secký
Nepřítomni: Zapisovatelem byla jmenována Iveta Pešková
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Honzíček a Jan Honzíček, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Hlasování: pro – 5 proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 1/1:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání zastupitelstva městyse
Josefa Honzíčka a Jana Honzíčka.
2) Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.

1.
2.

Technický bod
Nákup, prodej, směna pozemků

Hlasování: pro – 5 proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 1/2
Zastupitelstvo schvaluje navržený program zasedání zastupitelstva.
Bod č. 2
Nákup, prodej, směna pozemků
Starosta informoval, že dne 22. 7. 2019 byl zveřejněn ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Záměr městysu
Bojanov č.1/2019, jež se týká prodeje, směny nebo nákupu pozemků. Dne 6.8.2019 Zastupitelstvo
městyse Bojanov schválilo usnesením č. 5/2 budoucí smlouvu kupní s paní Petrou Marečkovou.
Podmínkami uvedené smlouvy bylo to, že stavebník(žadatel) zhotoví základovou desku rodinného
domu, aby mohla být splněna podmínka prodeje pozemkové parcely č. 85/62 o výměře 877 m2 a
zároveň uhradí 60% z celkové částky. Paní Marečková obě podmínky splnila a zároveň požádala o
schválení smlouvy kupní na pozemkovou parcelu č. 85/62. Starosta navrhuje tento prodej schválit za
již schválených podmínek.
Hlasování: pro – 5 proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje prodeji nově utvořeného pozemku dle geometrického plánu č. 223-159/2019
parcelní číslo 85/62 o výměře 877 m2 v k.ú. Kovářov u Seče, dle zveřejněného záměru ze dne 22.7.2019
a pověřuje starostu Milana Michálka podpisem kupní smlouvy s paní Petrou Marečkovou.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 17:56 hodin.
V Bojanově dne 18.09.2019
………………………….
Milan Michálek, starosta obce

……………………..……… ……………………………….
ověřovatelé zápisu

