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Usnesení č.9l20t9

z veřejného jednání Zastupitelstva obce Boseň ze dne
Na jednání přítomno 9 zastupitelů z celkového

!.
L
2.
3.
4.

5.

6.

7.

2l..tl..20t9

počtu 9

Zastupitelstvo obce schvaluje:

program

jednánÍ.

(hlasování: pro:

9

proti:0

zdržel se; 0)

Obecně závaznouvyhlášku č,3l2OI9 o místnímpoplatku ze
Obecně závaznou vyhlášku č,4/2079 o místnímpoplatku z

psů

(9_o-o)

pobytu (8-1-o)

prostranství

Obecně závaznouvyhlášku č.5/2OL9 o místnímpoplatku zaužíváníveřejného

zveřejnění Záméru obce č. IL/2OL9 na prodloužení pronájmu nebytových prostor
parkovišti pod
(9-o-o

Valečovem

-

t9-o-o)

objekt občerstvení- kiosek na

)

zveřejněníZáměru obce č. L2|2OI9 na prodloužení pronájmu nebytových prostor v budově čp. 45 v Bosni za
(9-o-o )
účelemprovozování masérských

služeb

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitéhorostlinného oleje se společnostíČernohlávek oil černohlávek Libor, lč: 16539184 se sídlem: Jakub 38, 285 33 Církvice, na základě kterého bude obec Boseň hradit
společnosti ročníčástku500,- Kč bez DPH za výsypjedné sběrné nádoby na rostlinné oleje. Starostku obce pověřuje

jejím podpisem. (9-o-o)

8.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společnostíStavební huť Slatiňany, spol. s.r.o., lČ: 00655261, se sídlem: Sečská
57O, 538 21 Slatiňany, na akci ,,lntenzifikace ČOV Boseň", ktený řeší prodlouženíjejíplatnosti do 3L.t2.2O2o.
(9-o-o)
Starostku obce pověřuje jeho

podpisem.

9.

Dohodu o sníŽeníceny za umístěnía provozování kontejneru se společnostíTextilEco a.s., lČ: 28Lo1766 se sídlem:
Palackého 7L5h5,110 00 Praha 1- Nové Město, na základě které bude kontejner na sběr oděvů, obuvi a hraček
umístěn na sběrném místě zdarma. Starostku obce pověřuje jejím
(9-o-o)

podpisem.

10. Darovací smlouvu mezi společností Horsch Stiftung (dárce), lČ: 21110900918, se sídlem: Sitzenhof t, g24 2L
Schwandorf, Německo a Obcí Boseň (obdarovaný), předmětem které je poskytnutí finančníhodaru ve \4íši25.ooo,Kč na uskutečněníkulturních a společenských akcív obci. Starostku obce pověřuje jejím podpisem. (9-o-o )
11. Směnnou smlouvu č.2004519165 mezi Obcí Boseň a Česká republika

- Státní pozemkorný úřad, lČ: oL3L2774 se
je směna pozemků v k.ú. Boseň - p.č.
předmětem
-Žižkov,jejímž
834 (SPÚ) a p.č.87 /t3 (Obec Boseň). Kdy na pozemku p.č. 834 bude vybudováno víceúčelové
sportoviště. Starostku
obce pověřuje podpisem smlouvy. (9-0-o)
Zveřejněná Záměru obce č. L3|2OL9 na směnu pozemků p.č. r21,/t2 a st.č. 160, vše v k.ú. Boseň. (9 - o_ o
sídlem: Husinecká tOZ4/LLa,13O

t2.

OO Praha 3

)

13. Dodatek č. L/2O2O ke Smlouvě o odvozu komunálního odpadu se společnostíCompag Mladá Boleslav, s.r.o., |Č:
4755L984 se sídlem: Vančurova 1425,293 01 Mladá Boleslav a pověřuje starostku obce jeho podpisem. (9-o-o)

14. Rozpočtové opatření č. 1O{2OI9. (9-o-o)

tt.
1.

Zastupitetstvo obce neschvaIuje:

žádost paníD.J., lČ:0574O754 se sídlem: Nádražní t60,29402 Kněžmost na pronájem nebytových prostor pro svoji
činnost s tím, že v současné době obec žádnými volnými prostory nedisponuje. ( 9 - o - o )

Ill.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.

zprávu o plnění usnesení ze L7.L0.2OL9

2.
3.

zprávu o finančnímhospodaření obce k 31.10.2019
zprávy o činnostiOÚ

Ověřovatelé zápisu:
Radmila kočová

Dušan Stejskal

