ZÁPIS

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva městyse Bojanov,
konaného dne 2.10. 2019 v Bojanově

Starosta obce zahájil 6. zasedání Zastupitelstva městyse Bojanov (dále jen „zastupitelstvo “)
v 19:01 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 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Milan Michálek, Iveta Pešková, Josef Mrtka, Josef Honzíček, Jiří Kábele, Jan Tesař, Jan
Honzíček
Omluveni: Ondřej Sadílek, 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 Jiří Kábele a Jan Tesař, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 1/1:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání zastupitelstva městyse
Jiřího Kábeleho a Jana Tesaře.
2) Starosta navrhl o doplnění bodů do veřejného jednání, kdy se jedná o bod č. 7 Dotace na zdroj
pitné vody a bod č. 8 Nařízení č.1/2019. Poté přednesl návrh programu zasedání ke schválení.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Technický bod
Hospodaření obce za rok 2019
Rozpočtové opatření
Výměna oken v č.p. 5 – výběr dodavatele
Dotace na rok 2020
Výroční zpráva ZŠ Bojanov
Dotace na zdroj pitné vody
Nařízení č.1/2019

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 1/2
Zastupitelstvo schvaluje navržený program zasedání zastupitelstva.
Bod č. 2
Hospodaření obce za rok 2019
Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za období 1-8/2019.
Příjmy: 16.318.629,01,-Kč, výdaje: 12.859.704,27,- Kč.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření městyse Bojanov za období od 1.1.2019 do 31.8.2019.
Bod č. 3
Rozpočtové opatření
1) Rozpočtové opatření č. 6
Starosta informoval o rozpočtovém opatřeních č. 6. Rozpočtová změna byla učiněna
v pravomoci starosty. V tomto případě částka v příjmech a ve výdajích nepřesáhla sumu ve výši
100.000,- Kč. Finanční prostředky byly přesunuty v rámci položek rozpočtu na rok 2019.

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 3/1
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2019.
2) Rozpočtové opatření č. 7
Starosta informoval o rozpočtovém opatření č. 7. Rozpočtová změna se týká úhrady výměny
oken na domě č.p. 5 v Bojanově, převody vlastních fondů v rozpočtech, zvýšením nákladů na
lesní hospodářství. V příjmech byla částka povýšena převody z vlastních fondů v rozpočtech,
kdy se jedná o převody mezi účty.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 3/2
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.7/2019.
Bod č. 4
Výměna oken v č.p. 5 – výběr dodavatele
Městys Bojanov oslovil celkem tři společnosti, které nabízejí prodej a výrobu plastových oken. Důvodem
oslovení je výměna oken v domě č.p. 5 v Bojanově (obecní byt). Doručeny byly celkem tři nabídky a to
ze společnosti Okna Macek, dále ze společnosti Vekra okna a nakonec ze společnosti PLASTOVÁ
OKNA HEŘMANŮV MĚSTEC s.r.o. Ze společnosti Okna Macek byla zaslána nabídka s částkou
68.523,- Kč bez DPH, ze společnosti Vekra Okna byla získána nabídka s částkou 71.190,- Kč bez DPH
a ze společnosti PLASTOVÁ OKNA HEŘMANŮV MĚSTEC s.r.o. byla zaslána nabídka s částkou
64.959,- Kč bez DPH. Starosta navrhuje schválit nejlevnější nabídku od společnosti PLASTOVÁ OKNA
HEŘMANŮV MĚSTEC s.r.o.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje nabídku společnosti PLASTOVÁ OKNA HEŘMANŮV MĚSTEC s.r.o., na
výměnu oken u domu č.p. 5 v Bojanově s nabízenou částkou 64.959,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
Milana Michálka podpisem smlouvy o dílo.
Bod č. 5
Dotace na rok 2020
Starosta informoval, že Zastupitelstvo projednávalo pokračování výměny oken v Základní škole
Bojanov. K tomuto dodal, že navrhuje podat žádost na Pardubický kraj o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova na výměnu celkem 26 kusů oken na budově ZŠ Bojanov. Jedná se o okna směřující
na severní stranu. Název akce „Výměna oken v základní škole Bojanov – etapa č. V“.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na Pardubický kraj, kdy se bude jednat o výměnu oken na
budově ZŠ Bojanov.
Bod č. 6
Výroční zpráva ZŠ Bojanov
Starosta informoval o tom, že byla doručena ze Základní školy Bojanov výroční zpráva za školní rok
2018-2019. Poté přednesl souhrnné informace ze zprávy.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Bojanov za školní rok 2018-2019.

Bod č. 7
Dotace na zdroj pitné vody
Starosta informoval, že Zastupitelstvo městyse Bojanov na svém veřejném zasedání dne 18. 10. 2006
usnesením A/4 schválilo poskytnutí jednorázové dotace ve výši 10.000,- Kč na vybudování vodního
zdroje v těch částech, které nejsou zásobeny vodou z veřejného vodovodu. Na Městys Bojanov byla
doručena žádost o poskytnutí příspěvku od manželů Miroslava a Magdy Veselých, Kovářov č.p. 56.
Žadatelé splnili podmínky pro získání jednorázové dotace na zdroj pitné vody. Starosta navrhuje, aby
žadatelům byl proplacen finanční příspěvek.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č.7
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na nový zdroj pitné vody ve výši 10.000,- Kč
manželům Miroslavu a Magdě Veselovým a pověřuje starostu Milana Michálka sepsáním veřejnoprávní
smlouvy s žadatelem.
Bod č. 8
Nařízení č.1/2019
Starosta informoval, že 31.1.2019 bude ukončen nájem s paní Linhartovou, která má pronajatou
prodejnu v Kovářově. Z důvodu zachování uvedené prodejny navrhuje změnu tržního řádu č. 1/2015.
Změna by se týkala čl. 5 – Místa stanovená pro prodej a poskytování služeb, v rámci tohoto článku by
došlo k přidání prodejního místa Kovářov a Holín. Další obsah tržního řádu by nebyl změněn. Účinnost
nařízení nabývá platnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č.8
Zastupitelstvo schvaluje nařízení č. 1/2019, kterým se upravuje tržní řád č.1/2015.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19:31 hod.
V Bojanově dne 02.10.2019
………………………….
Milan Michálek, starosta obce

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

Diskuze:
-

Mgr. Lenka Simonová poděkovala za schválení podání dotace na výměnu oken na ZŠ Bojanov
Jaroslav Kroutil požadoval, aby městys více informoval občany ohledně dění v obci, jelikož
občané nevědí, co se kde děje.

