Č.j. OúBo 7/20

Usnesení č. 10/2019
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Boseň ze dne 19.12.2019
Na jednání přítomno nejprve 8 zastupitelů, od 17,20 hodin již 9 zastupitelů z celkového počtu 9
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. program jednání.

(hlasování: pro: 8 proti: 0

zdržel se: 0)

2. Plán inventur majetku obce Boseň za rok 2019

(8-0–0)

3. bez připomínek a dodatků, Střednědobý výhled rozpočtu obce Boseň na období 2020-2022.

(8–0–0)

4. bez připomínek a dodatků, schodkový rozpočet obce Boseň na rok 2020, jehož schodek bude kryt přebytky
hospodaření minulých let, popř. získanými dotačními prostředky. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. ( 9– 0– 0 )
5. prodloužení Nájemní smlouvy s panem J.D., na pronájem nebytových prostor v budově čp. 45 v Bosni pro účely
provozování masérských služeb na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok a pověřuje starostku obce podpisem
Dodatku č. 2.
(9–0–0)
6. následující pořadí uchazečů o pronájem nebytových prostor – kiosek na parkovišti pod hradem Valečov na rok
2020: 1) Restaurant Krásná vyhlídka s.r.o, 2) Produkce Vostrov, s.r.o., 3) R.Š. V případě trvajícího zájmu uchazečů,
dle tohoto pořadí, bude s prvním z nich uzavřena Nájemní smlouva na dobu určitou – 1 rok.
( 9– 0 – 0 )
7. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 84/14 a p.č. 422/3 v k.ú. Boseň od Státního pozemkového úřadu,
IČ: 01312774 se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, do vlastnictví obce Boseň. ( 9 - 0 – 0 )
8. Směnnou smlouvu mezi obcí Boseň a společností Horsch Grundstücks, IČ: 02671832 se sídlem: Nádražní 114,
294 02 Kněžmost, na směnu pozemků p.č. 121/12 (obec Boseň) a st.č. 160 (Horsch Grundstücks) a pověřuje
starostku obce jejím podpisem. ( 9 – 0 – 0)
9. vypsání výběrového řízení pro výběr dodavatele na akci „Rozšíření jeviště venkovního amfiteátru Valečov" (9-0-0)
10. zveřejnění Záměru obce č. 1/2020 na prodej pozemku p.č. 341/41 v k.ú. Boseň.
11. zřízení „Komise pro kulturu a sport“

( 9– 0 – 0 )

(9 – 0 – 0)

12. v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, úpravu měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva obce Boseň v následující výši: místostarosta: 3.200,- Kč, členové „Komise pro
kulturu a sport“: 850,- Kč, členové ZO: 650,- Kč. Odměny budou poskytovány od 1.1.2020. ( 9 – 0 – 0)
II.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1. poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava, která je určena k umoření dluhu obce.
( 5 – 4 – 0)

III.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. zprávu o plnění usnesení ze 21.11.2019
2. zprávu o finančním hospodaření obce k 30.11.2019
3. zprávu o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci se společností AgroVation Kněžmost, k.s.
4. Zprávu finančního a kontrolního výboru
5. zprávy o činnosti OÚ

Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Petr Holas

…………………………
Martin Průšek

