
                                                                                                                                              Č.j. 734/2017 

Usnesení č. 9/2017 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Boseň ze dne 15.12.2017 

 
 

Na jednání přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 9 (omluveni: Pekař Roman, Stuchlíková Věra) 

 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1.   program jednání.      ( hlasování:  pro: 7 – proti: 0  - zdržel se: 0)   

 

2.   bez připomínek a dodatků rozpočet obce Boseň na rok 2018 dle předloženého znění – jako schodkový. Schodek  

       bude kryt z přebytku hospodaření minulých let, popř. ze získaných finančních dotací.      ( 7 – 0 – 0) 

  

3.   prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 4.3.2014 pro provozování pohostinské činnosti 

      v prostorech  hasičské zbrojnice na Zásadce panu J.S. na období 1.1.2018 – 31.12.2018 a pověřuje starostku obce 

      podpisem Dodatku č. 4 k této smlouvě.           ( 7 – 0 – 0) 

 

4.   prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 23.12.2016 pro provozování prodejního stánku  

      s posezením a objekt sociálního zařízení na parkovišti pod hradem Valečov panu V.Č. na období od 1.1.2018 do  

      31.12.2018 a pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č. 1 k této smlouvě. ZO zároveň schvaluje uzavření  

      Dohody o výběru poplatku z místa na parkovišti pod hradem Valečov na pozemku p.č. 416/11 v k.ú. Boseň  ( 7– 0 – 0) 

                                                                                                                                                                                

5.   prodej pozemku p.č. 376/8 v k.ú. Mužský o výměře 352 m2, který byl vytvořen GP č. 99-337/2017, do podílového 

      vlastnictví paní M.M. a paní D.P., cena pozemku činí 70,- Kč/m2. Kupující zároveň uhradí všechny související  

      náklady (zhotovení GP, vyjmutí pozemku z PUPFL, vklad do KN). ZO zároveň pověřuje starostku obce podpisem  

      kupní smlouvy.        (7 – 0- 0 ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.    uzavření Darovací smlouvy s Divadélkem Človíček všem, se sídlem v Kněžmostu, na darování finančního výtěžku 

       z dobrovolného vstupného z Mikulášské nadílky ve výši 4.200,- Kč, který bude použit na pořízení polohovacího 

       lůžka na dětské oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.       (7- 0 - 0) 

 

7.    Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních 

        příspěvků pro hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ ve výši  

        4.470,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.      (7–  0– 0 ) 

 

 

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1.   zprávu o plnění usnesení ze dne 23.11.2017 

 

2.    zprávu o finančním hospodaření obce k 30.11.2017 

                                                                                                                                                                         

3.    zprávy finančního a kontrolního výboru 

 

4.    zprávy o činnosti OÚ  

 

 

 

 

 

Zapsala:    Hana Maudrová, starostka obce 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Kočová Radmila:                                                   Stejskal Dušan: 
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