
Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva 
Obce Bojanovice 

konaného 12. prosince 2018 
 

určuje:   - zapisovatele               -  Přibíková Hana 
               - ověřovatelé zápisu:           -  Bestahovský Jiří, Záhora Petr,  
 
volí:      - návrhovou komisi:         - Mrázová Jitka, Fiala Jan, Dufková Helena 
 
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0; 
 
bere na vědomí: 

- návrh rozpočtu na rok 2019 a souhlasí se schvalováním dle paragrafů 

- plnění rozpočtu za 11/2018 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1; 

usnesení č. 5/1 bylo přijato 

 

souhlasí: 

- s prodejem podílu ½ pozemku parc.č. 43/6 v k.ú. Malá Lečice  

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

usnesení č. 5/2 bylo přijato 

 

schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 8/2018 – příloha č. 1 k bodu 3) 

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

usnesení č. 5/3  bylo přijato 

 

- rozpočet na rok 2019 schvalovaný dle paragrafů – jako vyrovnaný – příloha č. 2 k bodu 5) 

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

usnesení č. 5/4 bylo přijato 

 

- obecně závaznou vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platnou od 1. 1. 2019 

– příloha č. 3 k bodu 6) 

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

usnesení č. 5/5  bylo přijato 

 

- úpravu cen vodného a to: v katastrálním území Bojanovice - 25,- Kč/m3  a v katastrálním 

území Malá Lečice -  50,- Kč/m3  s účinností od 1. 1. 2019 

hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 1; 

usnesení č. 5/6 bylo přijato 

 



- veřejnoprávní smlouvy ve výši 30 000,- Kč pro organizace v roce 2019 (SDH a TJ Sokol 

Bojanovice) 

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

usnesení č. 5/7 bylo přijato 

 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Mníšek pod Brdy na úseků projednávání 

přestupků 

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

usnesení č. 5/8 bylo přijato 

 

pověřuje: 

- starostu obce k provádění měsíčních úprav rozpočtu v rámci paragrafů a to u příjmů 

neomezeně u výdajů do výše 100 000,- Kč 

 

- starostu obce k realizaci posledního rozpočtového opatření s důrazem na plnění rozpočtu 

obce za rok 2018 

 

- starostu obce pana Mgr. Branného k jednání o koupi pozemků č.114/6 a 127/4 v k.ú. 

Bojanovice včetně podepsání kupní smlouvy 

 

- starostu Obce Bojanovice pana Mgr. Branného k uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku 

přestupků mezi obcí Bojanovice a Městem Mníšek pod Brdy. 

hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2; 

usnesení č. 5/9 bylo přijato 

 

stanovuje: 

- výši odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 

202/2018 Sb. platné od 1. 1. 2019 – dle přílohy č. 4 k bodu 9) 

a to: neuvolněný místostarosta (ve výši 60%) - 14 210,- Kč 

          předseda výboru    -    2 631,- Kč 

          člen zastupitelstva    -    1 316,- Kč 

 

- paušální částky na telefon pro starostu, místostarostu, členy ZO a pana Punčocháře ve výši 

250,- Kč/ měsíčně s účinností od 1. 1. 2019 

 

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1; 

usnesení č. 5/10 bylo přijato 

 

- plán inventur za rok 2018 v souladu s ust. § 5 vyhl. č. 270/2010 Sb., - příloha č. 5 k bodu 9) 

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

usnesení č. 5/11 bylo přijato 

 

 



ruší: 
- bod „svěřuje“ – místostarostovi obce agendu pracovníků údržby obce v usnesení č. 2 ze dne 
10. 12. 2014 
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0; 
usnesení č. 5/12 bylo přijato 
 
       Mgr. Václav Branný 
            starosta obce 
        v.r. 


