Č.j. OúBo 382/2020

Usnesení č. 4/2020
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Boseň ze dne 11.6.2020
Na jednání přítomno 8 zastupitelů z celkového počtu 9 (omluven: Roman Pekař)
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. program jednání.

(hlasování: pro: 8 proti: 0

zdržel se: 0)

2. Závěrečný účet obce Boseň za rok 2019, včetně Zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Boseň za
rok 2019 bez výhrad.
(8–0–0)
3. Účetní závěrku obce Boseň za rok 2019.

(8–0–0)

4. Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Boseň a Mateřskou školou Klubíčko, IČ: 71340688, se sídlem: Boseň 86,
295 01 Mnichovo Hradiště o zpětném poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Boseň ve výši 13.300,- Kč
na úhradu nákladů spojených s docházkou jednoho dítěte s trvalým pobytem v naší obci. Starostku obce pověřuje
podpisem této smlouvy.
( 8– 0 – 0 )
5. Smlouvu o pachtu pozemků p.č. 233/3, 233/7, 233/8, 233/10, 233/11, 233/12 a 233/13, vše v k.ú. Mužský,
mezi obcí Boseň a panem Jaroslavem Bulvou, IČ: 65194918, se sídlem: Skalany 39, 511 01 Turnov, za cenu pachtu
8.717,- Kč/rok a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
(7–1–0)
6. společnost Produkce Vostrov, s.r.o., IČ:05999821, se sídlem: Kubelíkova 1224, 130 00 Praha 3, pořadatelem
Valečovského koncertního léta 2021 – 2023 a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o pronájmu areálu
přírodního amfiteátru v předhradí Valečova.
(8–0–0)
7. Smlouvy o pronájmu areálu přírodního amfiteátru v předhradí Valečova, na konání kulturních a sportovních
akcí v roce 2020 mezi obcí Boseň a:
a) Sportcentrum Jičín, z.s., IČ: 44479280 se sídlem: Brada 7, 506 01 Jičín
b) Robert Vaca, IČ: 25429063 se sídlem: N.A. Někrasova 651/6, 160 00 Praha 6
( 8 -0 – 0 )
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu areálu přírodního amfiteátru v předhradí Valečova mezi obcí Boseň a
společností Produkce Vostrov, s.r.o., IČ: 05999821 se sídlem: Kubelíkova 1224, 130 00 Praha 3, jehož předmětem
je změna termínů konání koncertů Valečovského koncertního léta 2020. Starostku obce pověřuje jeho podpisem.
(8-0–0)

9. Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo:
20_01_4121660759 (amfiteátr u hradu Valečov) mezi obcí Boseň a společností ČEZ Distribuce, a.s. , IČ: 24729035
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
(8–0–0)
10. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě mezi obcí Boseň a Novoborským dotačním centrem, z.s., IČ: 26556197 se sídlem
náměstí Míru 103, 473 01 Nový Bor, jehož předmětem je zajištění vydání souhlasu Středočeského kraje se
souběžným financováním akce: „Obnova hřbitovní zdi Boseň“ od Středočeského kraje a Ministerstva zemědělství.
(8–0–0)
11. zadat vypracování společné dokumentace DÚR + DPS, vč. výkazu výměr a rozpočtu na sportovní areál Boseň u
společnosti Beniksport, s.r.o., IČ: 25148133, se sídlem: Na Petynce 424/154, 169 00 Praha 6, za cenu 97.000,- Kč
bez DPH (pouze sportovní část, bez zázemí).
(8–0–0)
12. bezúplatné nabytí pozemků:
a) KN 421/1 v k.ú. Boseň, výměra: 602 m2, druh: ostatní plocha
b) KN 84/14 v k.ú. Boseň, výměra: 1.118 m2, druh: ovocný sad
c) KN 422/3 v k.ú. Boseň, výměra: 38 m2, druh: trvalý travní porost
z vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
do vlastnictví obce Boseň
(8–0–0)

II.

Zastupitelstvo obce deleguje:

1. v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jako
zástupce obce Boseň na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ: 46356983
se sídlem: Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav, Ing. Kláru Michoňovou, nar. xxxxxxxx, trvale bytem: xxxxxxxx
a jako náhradníka Hanu Maudrovou, nar. xxxxxxx, trvale bytem: xxxxxxxxxxx s tím, že je oprávněn na této valné
hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec Boseň jako akcionář této společnosti, zejména tedy
účastnit se valné hromady, hlasovat v ní v souladu se schváleným jednacím řádem a hlasovacím řádem valné
hromady společnosti, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou
předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. ( 8 – 0 – 0 )
III.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. zprávu o finančním hospodaření obce k 31.5.2020
2. Zprávy o činnosti OÚ

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..

…………………………………………

Radmila Kočová

Dušan Stejskal

