
                                                                                                                                              Č.j. 620/2017 

Usnesení č. 7/2017 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Boseň ze dne 12.10.2017 

 
 

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.   Rozpočtové opatření č. 8/2017.          ( 9 – 0 – 0) 
  

3.   „Smlouvu o nájmu (pozemků) č. 18069, číslo smlouvy nájemce: Kanalizace a ČOV Obec Boseň“ s Lesy ČR, s.p.,  
       IČ: 421 96 451, se sídlem: Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, na dobu určitou od 1.6.2017 do 31.12.2017 za   
        částku 2.560,- Kč a pověřuje starostku obce jejím podpisem.        ( 9 – 0 – 0) 
 

4.   „Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 5/2017/174/Bu“ na vedení splaškové kanalizace s Lesy ČR, s.p. IČ:  
       421 96 451, se sídlem: Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 
       15.000,- Kč a pověřuje starostku obce jejím podpisem.            ( 9– 0 – 0) 

                                                                                                                                                                                
5.   „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018468/004“ s ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 247 29 035, se  
       sídlem: Teplická 874/8, Děčín, na dobu neurčitou, za náhradu 1.000,- Kč a pověřuje starostku obce jejím  
       podpisem.                        (9 – 0- 0 ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6.    „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 
       stavbu Boseň – kNN p.č. 417/15 Beneš, IV – 12- 60217730 číslo SOBS VB IV – 12 – 6021730/012017 s ČEZ Distribuce, 
       a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem: Teplická 874/8, Děčín a pověřuje starostku obce jejím podpisem.   (9- 0 - 0) 

 

7.    Pronájem amfiteátru za účelem pořádání Valečovského koncertního léta 2018 Agentuře Petr Klér, IČ: 123 60 830 
       se sídlem: U Kola 454, Kutná Hora a pověřuje starostku obce podpisem „Smlouvy o užívání veřejného prostranství  
       a pronájmu staveb v areálu přírodního amfiteátru v předhradí Valečova“ za podmínek minulých let.        (8–  1– 0 ) 

 

8.    „Veřejnoprávní smlouvu“ s Mateřskou školou Klubíčko, IČ: 713 40 688, se sídlem: Boseň 86 o poskytnutí  
        finančního příspěvku z rozpočtu obce Boseň ve výši 164.500,- Kč na úhradu nákladů spojených s docházkou 11 
        dětí s trvalým pobytem v obci ve školním roce 2017/2018 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.    (9 – 0 – 0 )                     
 

9      “Veřejnoprávní smlouvu“ s Mateřským centrem Kohoutek – MH. z.s., IČ: 028 69 951 se sídlem: V Lípách 157, 
         Mnichovo Hradiště o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Boseň ve výši 4.200,- Kč na úhradu 
         nákladů spojených s docházkou dítěte P.D. ve školním roce 2017/2018 a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
                                                                                                                                                                                                ( 9 – 0 – 0) 
 

 
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 

1.   Zprávu o plnění usnesení ze dne 5.9.2017 
 

2.    Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.9.2017 
 

3.   Informace o stavu převodu pozemku p.č. 421 v k.ú. Boseň od SPÚ za účelem výstavby chodníku pro pěší. 
                                                                                                                                                                         
4. Zprávy o činnosti OÚ 
 
 
Zapsala:    Hana Maudrová, starostka obce 
 
 

Ověřovatelé zápisu:         Pekař Roman:                                                   Prýmek Aleš: 
 
 
 
 
 


