
Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce 

Bojanovice 

konaného dne 8. března 2021 

v Bojanovicích  
Navržený program:  

1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

2) žádost o odkoupení části pozemku 205/2 v k.ú. Senešnice 

3) žádost o dokoupení části pozemku 12/1 a 130 v k.ú. Malá Lečice 

4) žádost o dokoupení části pozemku 712 v k.ú. Malá Lečice 

5) Vodafon – žádost o vyjádření ke stavbě vysílače Bojanovice 

6) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

7) Táboření v Malé Lečici 

8) diskuse 

9) usnesení a závěr  

 

K bodu 1) jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu: 

Zahajuji dnešní zasedání zastupitelstva obce Bojanovice.   

Vítám jeho členy v počtu 5 a prohlašuji, že jednání zastupitelstva obce je usnášení 

schopné. Pro dnešní zasedání určuji jako zapisovatele paní Přibíkovou Hanu.  

Dále určuji ověřovatele zápisu a to paní Mrázová Jitka a pan Záhora Petr 

 

Doplnění programu o: 

- bod 8) směnná smlouva v k.ú. Senešníce 

- bod 9) vstup obce do SMO 

 

Hlasování  

pro:   5 proti:   0 zdržel se:  0  

 

 

K bodu 2) žádost o odkoupení části pozemku 205/2 v k.ú. Senešnice:  

Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupení části pozemku 205/2 v k.ú. 

Senešnice pro S.K. a do ve výměře, která svým ploten zasahuje na výše 

uvedení pozemek 

 

Hlasování  

pro:   4 proti:   1 zdržel se:   0 

Usnesení č. 17/1 bylo přijato  

 

 

K bodu 3) žádost o odkoupení části pozemku 129/1 a 130 v k.ú. Malá Lečice: 

S žádostí o odkoupení části pozemků 12/1 a 130 v k.ú. Malá Lečice pro N.K. 

 

Hlasování  

pro:   0 proti:   5 zdržel se:   0 

Usnesení č. 17/2 bylo přijato  

 



K bodu 4) žádost o odkoupení části pozemku 712 v k.ú. Malá Lečice: 

 

S žádostí o odkoupení části pozemku 712 v k.ú. Malá Lečice pro Obec Bratřínov 

zastupitelstvo souhlasí. 

 

Hlasování  

pro:   5 proti:   0 zdržel se:   0 

Usnesení č. 17/3 bylo přijato  

 

 

K bodu 5) žádost o vyjádření ke stavbě vysílače Bojanovice: 

 

Žádost Vodafone Czech Republik, s.r.o. o projednání umístění stavby vysílače pro 

potřeby územního rozhodnutí – zastupitelstvo obce Bojanovice souhlasí s umístěním 

stavby pro územní rozhodnutí stavebního povolení dle přiložené dokumentace na 

pozemku parc.č. 92/3 v k.ú. Bojanovice 

 

Hlasování  

pro:   5 proti:   0 zdržel se:   0 

Usnesení č. 17/4 bylo přijato  

 

 

K bodu 6) obecně závazná vyhláška o nočním klidu: (příloha č. 1) 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhláška o nočním klidu Obce 

Bojanovice č. 1/2021 

 

Hlasování  

pro:   5 proti:   0 zdržel se:   0 

Usnesení č. 17/5 bylo přijato  

 

K bodu 7) táboření v Malé Lečici: 

 

Táboření v Malá Lečici – Hadí řeka a zastupitelstvo obce s tímto souhlasí 

 

Hlasování  

pro:   5 proti:   0 zdržel se:   0 

Usnesení č. 17/6 bylo přijato  

 

 

K bodu 8) směna pozemků v k.ú. Senešnice: 

 

Dne 23. 6. 2020 byl vyvěšen záměr směnit pozemky v k.ú. Senešnice a to: 

- pozemek parc.č. 123/2 – orná půda o výměře 1610 m2 ve vlastnictví Obce Bojanovice 

za pozemky 292 – ostatní plocha o výměře 378 m2 (část) a pozemek parc.č. 291/3 – travní 

plocha o výměře 1212 m2 ve vlastnictví manželů Miroslava a Ivany Zápotockých. 

 

Hlasování  

pro:   5 proti:   5 zdržel se:   5 

Usnesení č. 17/7 bylo přijato  



 

K bodu 9) SMO: 

Zastupitelstvo souhlasí se vstupem Obce Bojanovice do SMO 

 

Hlasování  

pro:   5 proti:   0 zdržel se:    

Usnesení č. 17/8 bylo přijato  
 

 

K budu 10) diskuse: 

 starosta obce – informace o doplatku linky 314 za rok 2020 ve výši 95 000,- Kč 

 

 

K bodu 11) závěr: 

Závěr zasedání provedl starosta obce Mgr. Václav Branný 

 

 

Zasedání ZO zahájeno v 18,00 hodin. 

Zasedání ZO ukončeno v 18,35 hodin. 

 

Přílohy: 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jitka Mrázová ……………………….. 

      

     Petr Záhora  ………………………. 

 

 

       

       Mgr. Václav Branný 

             starosta obce 

 

Zapsala: Hana Pribíková 

 

 


