ZÁPIS

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva městyse Bojanov,
konaného dne 18.12.2019 v Bojanově

Starosta obce zahájil 8. zasedání Zastupitelstva městyse Bojanov (dále jen „zastupitelstvo “)
v 18:03 hodin a všechny přivítal.
Bod č. 1
Technický bod
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 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni: Michal Secký, Milan Michálek, Iveta Pešková, Jan Honzíček, Josef Mrtka, Ondřej Sadílek,
Jiří Kábele.
Omluveni: Jan Tesař, Josef Honzíček
Nepřítomni: -Zapisovatelem byla jmenována Iveta Pešková
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Mrtka a Jan Honzíček, 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:
Josefa Mrtku a Jana Honzíčka.
Starosta požádal zastupitele o doplnění bodů programu: a to do bodu č. 10 – Finanční příspěvek a
podání dotace na modernizaci dětských hřišť, poté přednesl programu zasedání ke schválení:
1. Technický bod
2. Návrh rozpočtu na rok 2020
3. Rozpočtová opatření č.10 - č.11
4. Zajištění zdrojů pitné vody mimo Bojanov
5. Vodné a stočné
6. Smlouvy
7. Obecně závazné vyhlášky
8. Prodej, pronájem a koupě pozemků
9. Výjimka z počtu žáků v MŠ Bojanov
10. Různé:
Poplatky za svoz komunálního odpadu 2020
Plánované akce na rok 2020
Pracovněprávní vztah mezi obcí a členy zastupitelstva
Finanční příspěvek
Podání dotace na modernizaci dětských hřišť

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 1/2:
Zastupitelstvo souhlasí s pozměněným programem.
Bod č. 2
2. Návrh rozpočtu na rok 2020
1)
Návrh rozpočtu na rok 2020 městyse Bojanov
Starosta informoval o sestavení návrhu rozpočtu Městyse Bojanov na rok 2020. Navržený rozpočet je
vyrovnaný v příjmech a výdajích v celkových částkách 21.189.000,- Kč.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Usnesení č. 2/1
Zastupitelstvo s c h v a l u j e vyrovnaný rozpočet Městyse Bojanov na rok 2020 v příjmech a ve
výdajích v celkových částkách 21.189.000,- Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou oddíly paragrafy.
2)
Návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Bojanov, okres
Chrudim
Starosta informoval o předložení návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Bojanov,
okres Chrudim na rok 2020. Navržený rozpočet je vyrovnaný v příjmech a výdajích v celkových
částkách 14.800.000,- Kč.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 2/2
Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Bojanov, okres
Chrudim na rok 2020 v příjmech a výdajích v celkových částkách 14.800.000,- Kč.
3)
Návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Bojanov, okres
Chrudim
Starosta informoval o předložení návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Bojanov,
okres Chrudim na rok 2020. Navržený rozpočet je vyrovnaný v příjmech a výdajích v částce
2.610.000,- Kč.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 2/3
Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Bojanov, okres
Chrudim na rok 2020 v příjmech a výdajích v celkových částkách 2.610.000,- Kč.
4)
Návrh rozpočtu na rok 2020 CŽH
Starosta informoval o sestavení návrhu rozpočtu CŽH na rok 2020. Navržený rozpočet je vyrovnaný v
příjmech a ve výdajích v celkových částkách 441.310,- Kč.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 2/4
Zastupitelstvo bere na vědomí vyrovnaný rozpočet CŽH na rok 2020 v příjmech a ve výdajích v
celkových částkách 441.310,- Kč.
5)
Návrh rozpočtu na rok 2020 SOMH
Starosta informoval o sestavení návrhu rozpočtu SOMH na rok 2020. Schválený schodkový rozpočet
je ve výdajích v částce 9.124.000,- Kč a příjmech v částce 4.973.000,- Kč.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 2/5
Zastupitelstvo bere na vědomí schodkový rozpočet SOMH na rok 2020 ve výdajích v částce
9.124.000,- Kč a příjmech v částce 4.973.000,- Kč.
6)
Návrh rozpočtu na rok 2020 KS Hlinecko
Starosta informoval o sestavení návrhu rozpočtu KS Hlinecko na rok 2020. Schválený schodkový
rozpočet je ve výdajích v částce 11.000,- Kč a příjmech v částce 100,- Kč.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 2/6
Zastupitelstvo bere na vědomí schodkový rozpočet KS Hlinecko na rok 2020 ve výdajích v částce
11.000,- Kč a příjmech v částce 100,- Kč.

Bod č. 3
Rozpočtová opatření č.10 - č.11
1)
Rozpočtové opatření č. 10
Starosta informoval o rozpočtovém opatřeních č. 10. 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.10/2019.
2)
Rozpočtové opatření č. 11
Starosta informoval o rozpočtovém opatření č. 11. Rozpočtová změna se týká převodů vlastních fondů
mezi účty (získání dotace na DA SDH, lesní hospodářství a získání finančního prostředků z prodeje
lesa), zvýšením nákladů na lesní hospodářství. V příjmech byla částka povýšena převody z vlastních
fondů v rozpočtech. Změna se týká v příjmech a ve výdajích částky ve výši 1.239.282,- Kč
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 3/2
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.11/2019.
Bod č. 4
Zajištění zdrojů pitné vody mimo Bojanov
1)
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 pana Jana Honzíčka, bytem Kovářov, Holín.
Žadatel splnil podmínky pro získání jednorázové dotace na zdroj pitné vody. Starosta navrhuje, aby
žadateli byl proplacen finanční příspěvek.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1.
Usnesení č. 4/1
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na nový zdroj pitné vody ve výši 10.000,- Kč
panu Janu Honzíčkovi, bytem Kovářov, Holín a pověřuje starostu Milana Michálka sepsáním
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem.
2)
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 pana Josefa Horníka, bytem Hrbokov.
Žadatel splnil podmínky pro získání jednorázové dotace na zdroj pitné vody. Starosta navrhuje, aby
žadateli byl proplacen finanční příspěvek.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 4/2
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na nový zdroj pitné vody ve výši 10.000,- Kč
panu Josefu Horníkovi, bytem Hrbokov a pověřuje starostu Milana Michálka sepsáním veřejnoprávní
smlouvy s žadatelem.
Bod č.5
Vodné a stočné
Starosta informoval, že v roce 2020 dojde ke snížení spotřební daně z vodného a stočného z 15% na
10%. Dále uvedl, že cena vodného a stočného byla naposledy stanovena v roce 2015. Vzhledem

k inflaci a navýšení nákladů na pitnou vodu je nutné zvýšit vodné. Zvýšené náklady jsou působené
dlouhodobým klimatickým suchem, kdy studny nejsou schopny zásobit pitnou vodou jako v minulosti.
V posledních dvou letech je voda intenzivně dočerpávána ze záložního vrtu, kdy stoupy náklady na
elektrickou energii. Cena stočného byla taktéž stanovena v roce 2015, kdy se vycházelo z finanční
analýzy SFŽP. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo musí garantovat cenu stočného s ohledem na
získanou dotaci, tak je zapotřebí cenu stanovit dle finanční analýzy. Zastupitelstvo na pracovním
jednání projednalo různé alternativy a možnosti, kdy nadpoloviční většina zastupitelů navrhuje zvýšení
vodného na částku ve výši 18,- Kč bez DPH za m3 a zvýšení stočného na částku ve výši 38,- Kč bez
DPH za m3. K tomuto starosta uvedl, že zastupitelstvo garantuje plátcům vodného a stočeného, že
cena stočného bude stálá a neměnná do roku 2025 včetně.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo s c h v a l u j e s platností od 1.1.2020 cenu vodného ve výši 18,- Kč bez DPH za m3 a
cenu stočného ve výši 38,- Kč bez DPH za m3.
Bod č.6
Smlouvy
1) Starosta informal, že na Úřad městyse Bojanov byla doručena Smlouva o zřízení věcného
břemena – služebnosti, č. IP-12-2010400/VB/1, Bojanov, H. Bezděkov, ppč. 17/1 – přípojka
kkn, která se týká eletrické přípojky k pozemku manželů Matoušových a zřízení věcného
břemene. Za zřízení věcného břemene je jednorázová náhrada ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 6/1
Zastupitelstvo s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemena – služebnosti, č. IP-122010400/VB/1, Bojanov, H. Bezděkov, ppč. 17/1 – přípojka kkn a pověřuje starostu Milana
Michálka podpisem předmětné smlouvy.
2) Starosta informal, že na Úřad městyse Bojanov byla doručena Smlouva o zřízení věcného
břemena – služebnosti, č. IP-12-2017859/VB/1, Bojanov, ppč. 316/1 – přípojka kkn, která se
týká eletrické přípojky k pozemkům ZTV Bojanov a zřízení věcného břemene. Za zřízení
věcného břemene je jednorázová náhrada ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 6/2
Zastupitelstvo s c h v a l u j e Smlouva o zřízení věcného břemena – služebnosti, č. IP-122017859/VB/1, Bojanov, ppč. 316/1 – přípojka kkn a pověřuje starostu Milana Michálka
podpisem předmětné smlouvy.
3) Starosta informal, že na Úřad městyse Bojanov byl doručen dodatek č.1 ke smlouvě č.O01/2019, jež se týká zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu.
Předmětem dodatku je zvýšení cen dle inflace o 2,63%.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 6/3
Zastupitelstvo s c h v a l u j e dodatku č.1 ke smlouvě č.O-01/2019, jež se týká zajištění
svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu a pověřuje starostu Milana
Michálka podpisem předmětného dodatku.
4) Starosta informal, že Úřad městyse Bojanov rozeslal celkem tři žádosti na cenové nabídky na
pořízení dopravního vozidla zn. Ford Tranzit. Předmětné vozidlo bude využito na svoz dětí do
ZŠ a MŠ Bojanov, dále by mohlo sloužit pro sociální potřeby v rámci Bojanova. Doručeny byly
tři nabídky a to ze společnosti: AUTO IN s.r.o., Pardubice v celkové výši 848.500,- Kč s DPH,

DOKAR, spol. s r.o., Havlíčkův Brod v celkové výši 1.004.905,- Kč s DPH a Ford AUTO IN
s.r.o., Chrudim, v celkové výši 907.900,- Kč s DPH. Vzhledem k tomu, že nejnižší cenovou
nabídku podala společnost AUTO IN s.r.o., Pardubice navrhl starosta, aby byla schálena
předmětná cenová nabídka.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 6/4
Zastupitelstvo s c h v a l u j e cenovou nabídku společnosti AUTO IN s.r.o., Pardubice ve výši
848.500,- Kč s DPH a pověřuje starostu Milana Michálka podpisem smlouvy o dílo na
zakoupení vozidla zn. Ford Tranzit.
Bod č. 7
Obecně závazné vyhlášky
Starosta informoval, že v rámci změny legislativy jsou obce nuceny provést úpravy obecně závazných
vyhlášek. Na tomto základě musí dojít k úpravě obecně závazné vyhlášky(dále jen OZV) na úseku
poplatků za psy. OZV je upravena pouze v rámci platného nařízení, sazby poplatků zůstávají
nezměněny. Starosta poté přítomné seznámil s návrhem OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo s c h v a l u j e s platností od 1.1.2020 obecně závaznou vyhlášku městyse Bojanov
č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
Bod č.8
Prodej, pronájem a koupě pozemků
Starosta informoval, že dne 30.11.2019 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.2/2019, jež se týká prodeje, směny nebo nákupu pozemků.

1) o prodeji nově utvořeného pozemku dle geometrického plánu č. 296-61/2019 parcelní číslo 2/22 o

výměře 267 m2 v katastrálním území Horní Bezděkov u Bojanova. Žádost o koupi si podali
manželé Kolář Ivo bytem Pardubice a Kolářová Vlasta bytem Horní Bezděkov, majitelé sousední
nemovitosti, kdy předmětný pozemek užívají dlouhodobě. Starosta navrhuje tento prodej schválit
za cenu 40,- Kč/m2.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Usnesení č. 8/1
Zastupitelstvo schvaluje prodej nově utvořeného pozemku dle geometrického plánu č. 296-61/2019
parcelní číslo 2/22 o výměře 267 m2 v katastrálním území Horní Bezděkov u Bojanova za cenu 40,Kč/m2 dle zveřejněného záměru ze dne 30.11.2019 a pověřuje starostu Milana Michálka podpisem
kupní smlouvy s manželi Kolářovými a zřízení věcného břemene na splaškovou kanalizaci.

2) o prodeji nově utvořených pozemků dle geometrického plánu č. 332-7/2017 a č. 274-7/2017
parcelní číslo 1/20 o výměře 503 m2 v katastrálním území Horní Bezděkov u Bojanova a parcelní
číslo 360/6 o výměře 49 m2 v katastrálním území Bojanov. Žádost o koupi si podali manželé
Michal a Lenka Seckovi z Horního Bezděkova. Starosta navrhuje tento prodej schválit za cenu
40,- Kč/m2.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1.
Usnesení č. 8/2
Zastupitelstvo schvaluje prodeji nově utvořených pozemků dle geometrického plánu č. 332-7/2017 a
č. 274-7/2017 parcelní číslo 1/20 o výměře 503 m2 v katastrálním území Horní Bezděkov u Bojanova

a parcelní číslo 360/6 o výměře 49 m2 v katastrálním území Bojanov, dle zveřejněného záměru ze
dne 30.11.2019 a pověřuje starostu Milana Michálka podpisem s manželi Seckými.

3) o prodeji a směně nově utvořených pozemků dle geometrického plánu č. 174-33/2016 parcelní
číslo 85/54 o výměře 4 m2, parcelní číslo 85/55 o výměře 6 m2 a parcelní číslo st. 85/46 o výměře
158 m2, všechny v katastrálním území Kovářov u Seče. Městys Bojanov by nabyl pozemky p.č.
85/54 a p.č. 85/55 a pozemková p.č. 85/46 by byla z části směněna a z části odprodána Kohout
Jindřich Mgr., z Heřmanova Městce. Rozdíl směny by byl ze strany Jindřicha Kohouta doplacen za
částku ve výši 40,- Kč/m2. Důvodem získání předmětných pozemků je kolaudace chodníků
v Kovářově.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 8/3
Zastupitelstvo schvaluje prodej a směnu nově utvořených pozemků dle geometrického plánu č. 17433/2016 parcelní číslo 85/54 o výměře 4 m2, parcelní číslo 85/55 o výměře 6 m2 a parcelní číslo st.
85/46 o výměře 158 m2, všechny v katastrálním území Kovářov u Seče dle zveřejněného záměru ze
dne 30.11.2019 a pověřuje starostu Milana Michálka podpisem kupní a směnné smlouvy s Jindřichem
Kohoutem..

4) o prodeji pozemkové parcely parcelní číslo 734/4 o výměře 76 m2 v katastrálním území Kovářov u
Seče. Žádost o koupi si podali manželé Čapských z Kovářova. Starosta navrhuje tento prodej
schválit za cenu 40,- Kč/m2.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 8/4
Zastupitelstvo schvaluje pozemkové parcely parcelní číslo 734/4 o výměře 76 m2 v katastrálním
území Kovářov u Seče, dle zveřejněného záměru ze dne 30.11.2019 a pověřuje starostu Milana
Michálka podpisem kupní smlouvy s manželi Čapskými.
Bod č. 9
Výjimka z počtu žáků v MŠ Bojanov
1)
Starosta informuje o žádosti od paní ředitelky z Mateřské školy Bojanov o povolení výjimky z
počtu dětí. Ve školním roce 2019/2020 by mělo navštěvovat školu maximálně 28 dětí, kdy zvýšení
počtu dětí nesmí snížit kvalitu vzdělávací činnosti školy a zároveň musí být zabezpečeny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schvaluje žádost příspěvkové organizace Mateřská škola, Bojanov, okres Chrudim o
povolení výjimky maximálního počtu dětí pro školní rok 2019/2020.
Městys Bojanov jako zřizovatel Mateřské školy, Bojanov, okres Chrudim povoluje výjimku z nejvyššího
počtu dětí do počtu 4 dětí v souladu s § 23 odst. 3 a 5 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Bod č. 10
Různé
1) Poplatky za svoz komunálního odpadu 2020
Starosta informoval o tom, že letošní skutečné náklady Městyse Bojanov za svoz netříděného
komunálního odpadu přepočtené na osobu jsou stejné jako v loňském roce, proto může výše místního
poplatku za odpady zůstat stejná i pro rok 2020.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Usnesení č. 10/1
Zastupitelstvo bere na vědomí skutečné roční náklady na osobu za svoz netříděného komunálního
odpadu. Sazba místního poplatku za odpady dle vyhlášky Městyse Bojanov č.2/2012 se pro rok 2020
nemění.
2) Plánované akce na rok 2020
Starosta informoval, že zastupitelstvo na svých pracovních zasedání navrhlo akce na rok 2020.
Investovat se bude mimo jiné do:
- opravy místní komunikace v Bojanově za mateřskou školou směrem k bytovkám,
- opravy veřejného osvětlení Horním Bezděkově a v Hrbokově,
- vybudování sociálního bytu v domě č.p. 37 (hasičská klubovna),
- výměny oken v ZŠ Bojanov – etapa V,
- modernizace dětských hřišť,
- dokončení ZTV Kovářov,
- zajištění zdrojů pitné vody pro Hrbokov,
- zajištění projektových dokumentací na chodníky v Horním Bezděkově a Hrbokově, dále
zajištění studie na rekonstrukci obvodové zdi u hřbitova v Bojanově.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 10/2
Zastupitelstvo bere na vědomí plánované akce na rok 2020.
3) Pracovněprávní vztah mezi obcí a členy zastupitelstva na období od roku 2020 do roku
2022
Starosta informoval, že došlo k úpravě zákona o obcích, kdy vznikla nová úprava na úseku
možnosti vzniku pracovněprávního vztahu mezi obcí a členy zastupitelstva, který vychází z ust. §
84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích. Zastupitelstvo obce musí vyslovit souhlas před uzavřením
pracovněprávního vztahu mezi obcí a zaměstnancem zařazeným do obecního úřadu. Poté
starosta jednotlivě navrhuje jednotlivé členy zastupitelstva na uzavření DDP na období od roku
2020 až 2022:
a) Milan Michálek: DPP řidič – rozvoz dětí, dobrovolný hasič, organizace kulturních a sociálních
akcí.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1.
Usnesení č. 10/3a)
Zastupitelstvo souhlasí dle ust. § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, o vydání souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem Bojanov a členem
zastupitelstva městyse Milanem Michálkem.
b) Jan Tesař: DPP dobrovolný hasič, organizace kulturních a sociálních akcí.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 10/3b)
Zastupitelstvo souhlasí dle ust. § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, o vydání souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem Bojanov a členem
zastupitelstva městyse Janem Tesařem.
c) Michal Secký: DPP dobrovolný hasič, organizace kulturních a sociálních akcí.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1
Usnesení č. 10/3c)
Zastupitelstvo souhlasí dle ust. § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, o vydání souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem Bojanov a členem
zastupitelstva městyse Michalem Seckým.
d) Josef Honzíček: DPP organizace kulturních a sociálních akcí.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 10/3d)
Zastupitelstvo souhlasí dle ust. § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, o vydání souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem Bojanov a členem
zastupitelstva městyse Josefem Honzíčkem.
e) Jan Honzíček: DPP organizace kulturních a sociálních akcí.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1
Usnesení č. 10/3e)
Zastupitelstvo souhlasí dle ust. § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, o vydání souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem Bojanov a členem
zastupitelstva městyse Janem Honzíčkem.
f) Iveta Pešková: DPP organizace kulturních a sociálních akcí.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1
Usnesení č. 10/3f)
Zastupitelstvo souhlasí dle ust. § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, o vydání souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem Bojanov a členem
zastupitelstva městyse Ivetou Peškovou.
g) Ondřej Sadílek: DPP organizace kulturních a sociálních akcí.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1
Usnesení č. 10/3g)
Zastupitelstvo souhlasí dle ust. § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, o vydání souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem Bojanov a členem
zastupitelstva městyse Ondřejem Sadílkem.
h) Jiří Kábele: DPP organizace kulturních a sociálních akcí.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1
Usnesení č. 10/3h)
Zastupitelstvo souhlasí dle ust. § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, o vydání souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem Bojanov a členem
zastupitelstva městyse Jiřím Kábelem.
ch) Josef Mrtka: DPP organizace kulturních a sociálních akcí.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1
Usnesení č. 10/3ch)
Zastupitelstvo souhlasí dle ust. § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, o vydání souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem Bojanov a členem
zastupitelstva městyse Josefem Mrtkou.
i)

Poté starosta navrhl hlasovat o celém znění bodu, tedy o vzniku pracovněprávních vztahů
členů zastupitelstva městyse Bojanov a městyse Bojanov na období od roku 2020 do roku
2022.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 10/3i)
Zastupitelstvo souhlasí o vzniku pracovněprávních vztahů členů zastupitelstva městyse Bojanov
a městyse Bojanov na období od roku 2020 do roku 2022.
4) Finanční příspěvek
Starosta informoval, že na Městys Bojanov byla doručena žádost ze spolku SDH Bojanov, který
žádá o finanční příspěvek na pořádané akce v roce 2019. Celkem se jednalo o čtyři kulturní a
společenské akce. Výše příspěvku je ve výši 7.000,- Kč. Starosta navrhuje schválení
požadovaného finančního příspěvku.

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 10/4
Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 7.000,- Kč pro SDH Bojanov za kulturní
akce v roce 2019.
5) Podání dotace na modernizaci dětských hřišť
Starosta informoval, že Městys Bojanov má záměr provést modernizaci dětských hřišť v Bojanově,
Kovářově a v Hrbokově. Následně podrobnější informace podala paní místostarostka Iveta
Pešková, jelikož předmětnou modernizaci zajišťovala.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 10/5
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na získání dotace na modernizaci dětských hřišť.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19:33 hodin.
V Bojanově dne 18. 12. 2019

………………………….
Milan Michálek, starosta obce

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

Diskuze:
-

Pan Honzíček se dotazoval ohledně lampy veřejného osvětlení u domu manželů
Chrbolkových, proč tam do současné doby není a zda se tam plánuje instalovat. Na dotaz
odpověděl starosta.
Pan Honzíček poděkoval zastupitelům za rekonstrukci komunikace na Holíně.
Pan Honzíček vnesl podnět pro zastupitele ohledně aktualizace výše dotace na zdroj pitné
vody v místech, kde není veřejný vodovod
Pan Kroutil se dotazoval, zda má městys Bojanov nějaké další zdroje pitné vody. Na dotaz
odpověděl starosta.
Pan Novák se dotazoval, jak to vypadá radary. Na dotaz odpověděl starosta.

