
Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva 
Obce Bojanovice 

konaného 27. května 2019 
v Malé Lečici 

 
 

určuje:   - zapisovatele                     -  Přibíková Hana 
               - ověřovatelé zápisu:                -  Mrázová Jitka, Záhora Petr,  
 
volí:      - návrhovou komisi:                - Bestahovský Jiří, Dufková Helena, Fiala Jan,  
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0; 
 
souhlasí: 
- s doplnění programu o body: 

 smlouva o dílo – oprava vodovodu Bojanovice 

 vozidlo SDH Senešnice 

 žádost – příspěvek pro „Linku bezpečí“ 

 žádost – o finanční příspěvek – Judo Davle 
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0; 
usnesení č. 8/1 – bylo přijato 
 
- se  zařazením Obce Bojanovice do Mas 
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0; 
usnesení č. 8/ 2  bylo – přijato 
 
- s podporou provozu Linky bezpeční v částce 3 000,- Kč 
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0; 
usnesení č. 8/3 bylo – přijato 
 
- s příspěvkem a činnost oddílu JUDO Davle – Štěchovice v částce 5 000,- Kč 
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0; 
usnesení č. 8/4 bylo - přijato 
 

bere na vědomí: 

- plnění rozpočtu za 1-3/2019 – příloha č. 1 k bodu 3) 

hlasování: pro 7, proti 0 zdržel se 0; 

usnesení č. 8/5bylo přijato 

 

 

schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 6/2019 – příloha č. 2 k bodu 4) 

hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 8/6 bylo – přijato 

 

 



- závěrečný účet Obce Bojanovice za rok 2018 a to „s výhradami“  

dle přílohy č. 3 k dobu 5) 

hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 8/7 bylo – přijato 

 

 

- závěrku Obce Bojanovice za rok 2018 – dle protokolu o svalování účetní závěrky – příloha č. 

4 k bodu 5) 

hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 8/8 bylo – přijato 

  

pověřuje: 

- starostu obce s uzavření smlouvy o dílo – oprava vodovodu Bojanovice 

hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 8/9 bylo – přijato 

 

- starostu převodem auta Patrol, registrační značka: 1S18006 SDH Senešnice na nového 

majitele za cenu 60 000,- Kč 

hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0; 

usnesení č. 8/10 bylo - přijato 

 

 

 

 

 

         Mgr. Václav Branný 

                       starosta 

  

 

 


