Č.j. OúBo 306/2020

Usnesení č. 3/2020
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Boseň ze dne 7.5.2020
Na jednání přítomno 9 zastupitelů z celkového počtu 9.
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. program jednání.

(hlasování: pro: 9 proti: 0

zdržel se: 0)

2. Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 591/6 (900 m2) v .k.ú. Boseň mezi obcí Boseň (nájemce) a paní
V.K., bytem: xxxxx (pronajímatel), za smluvní cenu 2.700,- Kč/rok a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
(9–0–0)

3. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 421/1 v k.ú. Boseň, výměra: 602 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, od Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774 se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, do
vlastnictví obce Boseň.
(9–0–0)
4. aktualizovaný Program rozvoje obce Boseň.
5. Plán rozvoje sportu v obci Boseň na období 2020 – 2024.

(9–0–0)
(9–0–0)

6. na základě výběrového řízení č. 1/2020, Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 341/41 v k.ú. Boseň o výměře 652
m2, druh pozemku – ostatní plocha, manželům R. a M. P., bytem: xxxxxxxxx za cenu 615.002,- Kč a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
(9–0–0)
7. zveřejnění Záměru obce č. 2/2020 na propachtování pozemků p,č, 233/3, 233/7, 233/8, 233/10, 233/11, 233/12,
233/13, vše v k.ú. Mužský.
( 8 -1 – 0 )
8. z důvodu pandemie COVID-19 a následných krizových opatření, prominutí nájmů níže uvedeným nájemcům
nebytových prostor v majetku obce, provozujících pohostinské služby a to za období od 1. března 2020 do 31.
května 2020.
a) Jiří Svatoš, IČ: 01077821, Hospůdka Ve škole, prominuto: 3/2020 – 5/2020, celkem: 7.500,- Kč
b) Petra Závradská, IČ: 04439821, Hospůdka na Zásadce, prominuto: 3/2020 – 5/2020, celkem: 6.000,- Kč
c) Restaurant Krásná vyhlídka, s.r.o., kiosek parkoviště, prominuto: 5/2020, celkem: 5.000,- Kč.
Nájemné se promíjí s odkazem na existenci důležitého zájmu obce dle § 38, odst. 1 zákona o obcích, kterým je
podpora podnikání v mimořádné situaci a zachování dobrých mravů ve smluvním vztahu ve smyslu § 2 odst. 3
občanského zákoníku.
(9-0–0)
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rozšíření jeviště venkovního amfiteátru Valečov“ mezi obcí Boseň a
společností RESKOM, s.r.o. IČ: 02034778 se sídlem: Žďár 95, 294 12, na vícepráce ve výši 214.691,- Kč bez DPH.
Nová cena díla tak činí 1.620.251,- Kč bez DPH. Starostka obce je zároveň pověřena k jeho podpisu.
(9–0–0)
10. přijetí finančního daru ve výši 73.000,- Kč od společnosti RESKOM s.r.o., IČ: 02034778 se sídlem: Žďár 95, 294 12
a pověřuje starostku obce, podpisem darovací smlouvy. Dar se poskytuje jako příspěvek na realizaci díla „Rozšíření
jeviště venkovního amfiteátru Valečov“.
(9–0–0)
11. bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise na výběr dodavatele na akci „Nové sociální zařízení pod Valečovem“
a schvaluje smlouvu o dílo se společností Stavby Nohynek, s.r.o., IČ: 03684504 se sídlem: Tylova 1460, 295 01
Mnichovo Hradiště, která ve výběrovém řízení podala nejvhodnější nabídku ve výši 2.014.861,61 Kč bez DPH a
pověřuje starostku obce jejím podpisem.
( 9 – 0- 0)
12. Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora na realizaci akce „Nové sociální zařízení pod Valečovem“
mezi obcí Boseň a Ing. Ondřejem Podzimkem, IČ: 45096473 se sídlem: Přemyslova 770, 295 01 Mnichovo Hradiště
a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
(9–0–0)
13. Rozpočtové opatření č. 4/2020.

(9–0–0)

14. zveřejnění Záměru obce č. 3/2020 na výběr pořadatele Valečovského koncertního léta 2021 – 2023.

(9–0–0)

15. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč na podporu Linky bezpečí, z.s., IČ: 61383198 se sídlem: Ústavní
95, 181 02 Praha 8 a pověřuje starostku obce podpisem Darovací smlouvy.
(9–0–0)

16. zařazení území obce do územní působnosti Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – Místní akční skupiny
(MAS) Český ráj a Střední Pojizeří na období 2021 – 2027.
(9–0–0)

II.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. zprávu o finančním hospodaření obce k 31.3.2020.
2. Rozpočtová opatření č. 2/2020 a 3/2020.
3. Stav žádosti o směnu částí pozemků v k.ú. Mužský mezi obcí Boseň a panem J.K.
4. Přípravu projektové dokumentace na výstavbu víceúčelového sportoviště v Bosni.
5. Zprávy o činnosti OÚ

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..

…………………………………………

Ing. Klára Michoňová

Ing. Petra Mikešová

