Kupující)

Č.j. OúBo 621/21

Usnesení č. 9/2021
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Boseň ze dne 18.11.2021
Na jednání přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 9.

I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.

program jednání.

2.

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 31.3.2021 na pronájem nebytových prostor – prodejního stánku
s posezením na parkovišti pod hradem Valečov, mezi obcí Boseň (pronajímatel) a Tomášem Adamem, IČ: 624
59 104 se sídlem: Dneboh 33, 295 01 Mnichovo Hradiště (nájemce) a pověřuje starostku obce jeho podpisem.

(hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0)

( 7– 0 – 0 )

3.

Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 24.4.2019 na pronájem nebytových prostor – Hospůdky na Zásadce, mezi
obcí Boseň (pronajímatel) a Petrou Závradskou, IČ: 044 39 821 se sídlem: Mokrý 14 – Všeň, 511 01 Turnov
(nájemce) a pověřuje starostku obce jeho podpisem.
( 7– 0 – 0 )

4.

Smlouvu pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování – Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Boseň (smluvní
partner) a Zásilkovna s.r.o., IČ: 284 08 306 se sídlem: Lihovarnická 1060/12, 190 00 Praha 9 – Libeň (provozovatel)
a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
(7–0–0)

5. Kupní smlouvu mezi obcí Boseň (prodávající) a R.P a M.P., trvale bytem: xxxxx (kupující) na koupi nově vzniklých
pozemků p.č. 855/2 (výměra 29 m2) a p.č. 856/3 (výměra 24 m2) v k.ú. Mužský za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
(7–0–0)
6. podání žádosti k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2 – Nové Město, o bezúplatný převod pozemku p.č. 441/1 v k.ú. Boseň o výměře 700 m2, kultura: ostatní
plocha – neplodná půda, do vlastnictví obce Boseň
(7 – 0 – 0 )
7. Darovací smlouvu mezi obcí Boseň (obdarovaný) a nadací Horsch Stiftung, IČ: 21110900918 se sídlem: Sitzenhog
1, 924 21 Schwandorf, Německo (dárce) na poskytnutí finančního daru ve výši 13.750,- Kč a pověřuje starostku
obce jejím podpisem. ( 7 – 0 - 0 )
8. Darovací smlouvu mezi obcí Boseň (dárce) a Mateřskou školou Obruby, příspěvková organizace, IČ: 710 04 394 se
sídlem: Obruby 91, 294 03 (obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč na nákup vánočních
dárků pro děti a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
(7–0–0)
9. vypsání nabídkového řízení pro výběr dodavatele na akci „Obnova pomníku na pozemku p.č. 822/1 v k.ú. Mužský“.
(7 – 0 – 0)

10. vypsání nabídkového řízení pro výběr dodavatele na akci „Oprava SZ strany hřbitovní zdi u kostela sv. Václava
v Bosni“.
(7–0–0)
11. podání žádostí o dotace na Ministerstvo kultury pro akce:
a) „Obnova pomníku na pozemku p.č. 822/1 v k.ú. Mužský“ – z Programu péče o vesnickjé památkové rezervace,
vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny.
b) „Oprava SZ strany hřbitovní zdi u kostela sv. Václava v Bosni“ – z Programu podpory obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
(7–0–0)
12. výši poplatků pro rok 2022:
a) poplatek za odpady: červená známka – týdenní odvoz
2.496,- Kč
zelená známka – kombi odvoz
1.968,- Kč
modrá známka – 14-ti denní odvoz 1.248,- Kč
pytlový systém (6 pytlů)
264,- Kč (pouze pro rekreační objekty a místa
nedostupná svozovou technikou)
b) poplatek za stočné :
31,90 Kč vč. DPH 10 %
c) poplatek za psa:
100,- Kč/ za každého psa
(7–0–0)

13. a) ZO schvaluje nákup podílových listů fondu kolektivního investování Czech Real Estate Investment Fund (ISIN
LI0294389098) ve výši 2.000.000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a za tím účelem pověřuje starostku
obce k uzavření komisionářské smlouvy se společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČ: 607 17 068
se sídlem: Vinařská 460/3, 603 00 Brno, prostřednictvím které bude nákup podílových listů realizován.
b) ZO schvaluje nákup Dluhopisů HOME CAPITAL CZK VI (ISIN CZ0003533010, LEI: 315700A4SBFZGEGDH82) ve
výši 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a za tímto účelem pověřuje starostku obce k uzavření
komisionářské smlouvy se společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČ: 607 17 068 se sídlem:
Vinařská 460/3, 603 00 Brno, prostřednictvím které bude nákup podílových listů realizován, přičemž výnosy
budou dále investovány a to nákupem podílových listů fondu kolektivního investování Czech Estate Investment
Fund (ISIN LI0294389098).
(7 – 0 – 0 )
14. zpětný odprodej finančních prostředků uložených u Nemovitostního fondu České spořitelny k 30.11.2021.
Finanční prostředky budou zaslány na základní bankovní účet obce č. 29520181/0100. Starostka obce je zároveň
pověřena k provedení potřebných opatření.
(7–0–0)
15. rozpočtové opatření č. 11/2021

II.

(7–0–0)

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1. opětovnou žádost M.N. a D.N., trvale bytem: xxxx, o odkoupení části pozemku p.č. 822/1 v k.ú. Mužský.
( 7 – 0 – 0)

2. žádost pana J.Č., trvale bytem: xxxx o odkoupení pozemků p.č. 87/3, 87/12, 87/14 v k.ú. Boseň

(7–0–0)

3. přihlášku k Záměru obce č. 7/2021 na pronájem a provozování Hospůdky Ve škole v Bosni, kterou podla paní A.G.,
trvale bytem: xxxx.
( 7 – 0 – 0)

III.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.10.2021
2. Zprávy z jednání finančního a kontrolního výboru
3. Zprávy z OÚ

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Ing. Klára Michoňová

…………………………………………
Ing. Petra Mikešová

