Č.j. OúBo 559/19

Usnesení č. 8/2019
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Boseň ze dne 17.10.2019
Na jednání přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 9 (omluveni: Průšek Martin, Stejskal Dušan)
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. program jednání.

(hlasování: pro: 7 proti: 0

zdržel se: 0)

2. že o pořadateli Valečovského koncertního léta 2021 – 2022 bude rozhodnuto na příštím jednání zastupitelstva
obce.
(7 -0–0)
3. Nájemní smlouvu se společností Agarden rostliny s.r.o., IČ: 289 61 404 se sídlem: Boseň 124, 295 01 Mnichovo
Hradiště, na pronájem pozemků p.č. 298/17, 298/3, 298/2, 298/27, 298/40, 298/28, 298/26- vše v k.ú. Boseň, za
roční nájemné 232,- Kč a pověřuje starostku obce jejím podpisem. ( 7 – 0 – 0 )
4. Smlouvu o umístění reklamních panelů na pozemku p.č. 718/1 v k.ú. Boseň se společností Agarden restaurant s.r.o.,
IČ: 289 62 524 se sídlem: Boseň 7, 295 01 Mnichovo Hradiště, za cenu 500,- Kč/m2/rok + DPH 21 % reklamní plochy
a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
( 7– 0– 0 )
5. Darovací smlouvu, kterou bude Diecézní charitě Litoměřice, IČ: 402 29 939 se sídlem: Kosmonautů 2022, 412 01
Litoměřice poskytnut finanční dar ve výši 4.000,- Kč, jako spoluúčast obce za zajišťování pečovatelské služby pro
našeho občana a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy .
(7–0–0)
6. přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu obnovy venkova, tematické zadání:
Obnova venkova, ve výši 458.000,- Kč na akci „Obnova jihozápadní strany hřbitovní zdi v areálu kostela v Bosni“
a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Starostku obce pověřuje podpisem této
smlouvy.
( 7– 0 – 0 )
7. přijetí dotace z Ministerstva zemědělství ČR, program: 12966 – Údržba a obnova kulturních venkovských prvků,
ve výši 200.000,- Kč, na akci „Obnova jihozápadní strany hřbitovní zdi v areálu kostela v Bosni“.
(7-0–0)
8. Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Boseň a Mateřskou školou Klubíčko, IČ: 713 40 688, se sídlem: Boseň 86, 295 01
Mnichovo Hradiště, o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Boseň ve výši 17.800,- Kč na úhradu nákladů
spojených s docházkou dvou dětí s trvalým pobytem v naší obci, ve školním roce 2019 – 2020 a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
( 7 – 0 – 0)
9. Rozpočtové opatření č. 9/2019.

( 7– 0 – 0)

10. Smlouvu o poskytování služeb (odběr bioodpadů) se společností BIO-FERM, s.r.o., IČ: 475 40 605 se sídlem: Březina
122, 294 11 Loukov a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
(7–0–0)
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Boseň.
(7 – 0 – 0)
12. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

II.

( 7 – 0 – 0)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. zprávu o plnění usnesení z 5.9.2019
2. zprávu o finančním hospodaření obce k 30.9.2019
3. zprávy finančního a kontrolního výboru
4. Zprávu o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce Boseň a DSO Drábské světničky za rok 2019
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