
                                                                                                                                              Č.j. 61/2018 

Usnesení č. 1/2018 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Boseň ze dne 25.1.2018 

 
 

Na jednání přítomno 9 zastupitelů z celkového počtu 9  (Prýmek Aleš se dostavil v 18,45 – projednávání bodu č. 15) 
 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1.   program jednání.      ( hlasování:  pro: 8 – proti: 0  - zdržel se: 0)   
 

2.   Zprávu o výsledku Inventur majetku obce za rok 2017.      ( 8 – 0 – 0) 
  

3.   Plán činnosti na lesním majetku obce Boseň na rok 2018.           ( 8– 0 – 0) 
 

4.    Smlouvu o poskytnutí služeb na likvidaci rostlinných olejů z domácností, na dobu neurčitou, s Liborem  
       Černohlávkem, IČ: 165 39 184, se sídlem: Jakub  38, Církvice a pověřuje starostku obce jejím podpisem.  ( 8– 0 – 0) 

                                                                                                                                                                               
5.   Smlouvu na odstranění odpadů pro rok 2018 se Skládkou Klášter s.r.o., IČ: 272 38 695, se sídlem: Klášter Hradiště  
       nad Jizerou a pověřuje starostku obce jejím podpisem.       (8 – 0- 0 ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6.    Smlouvu o převzetí odpadní vody do vlastnictví č. OV/37/2017 na dobu neurčitou se společností Severočeské 
       Vodovody a kanalizace a.s., IČ: 490 99 451, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice a pověřuje  starostku obce jejím  
       podpisem.        (8- 0 - 0) 
 

7.    Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést  
       stavbu č. IE-12-6008633/VB/007a Zásadka, obnova venkovního vedení NN se splečností ČEZ Distribuce, a.s. 
       IČ: 247 29 035 se sídlem: Teplická 874/8, Děčín – Podmokly (nadzemní vedení NN přes pozemek p.č. 554/1 v 
       k.ú. Boseň) a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.           (8–  0– 0 ) 
 

8.    Smlouvu o dílo se společností VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o., IČ: 481 53 362, se sídlem: 
       Na Střezině 1079, Hradec Králové, na zhotovení projektové dokumentace pro provedení intenzifikace ČOV 
       Boseň, za cenu 190.000,- Kč + DPH a pověřuje starostku obce jejím podpisem.      ( 8 – 0 – 0 ) 
 

9.    Příkazní smlouvu se společností VIS – Vodohospodářsko – inženýrské služby, spol. s.r.o., IČ: 481 53 362, se 
       sídlem: Na Střezině 1079, Hradec Králové, na projednání dokumentace pro stavební řízení a vydání stavebního 
       povolení  a podání žádosti o dotaci na MZe ČR , pro intenzifikaci ČOV Boseň, za cenu 55.000,- Kč + DPH a 
      pověřuje starostku obce jejím podpisem.      ( 8 – 0 – 0 ) 
 

10.  Žádost Mikroregionu Český ráj, IČ: 691 55 950, se sídlem: Vyskeř čp 88 o zvýšení příspěvku na provoz cyklobusů 
       V Českém ráji a to na částku 6.000,- Kč/rok.       ( 9 – 0 – 0) 
 

11. Dotační program vyhlášený obcí Boseň na podporu činnosti místních spolků v roce 2018    ( 9 – 0 – 0 ) 

 

 
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1.   zprávu o plnění usnesení ze dne 15.12.2017 
 

2.    zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2017                                                                                                                                                                         

 

3.    rozpočtová opatření č. 11/2017 a 1/2018 
 

4.    že z výtěžku Tříkrálových akcí ve výši 6.180,- Kč bude na žádost Dětského oddělení Oblastní nemocnice v Mladé  
      Boleslavi zakoupeno materiální vybavení. 

 

5.   zprávu o připravovaném převodu finančních prostředků Sporoinvest u České spořitelny do jiných fondů 

 

6.   informace o přípravě zavádění GDPR na OÚ Boseň 

 

7.   informace o činnosti OÚ Boseň 
 
 
Zapsala:    Hana Maudrová, starostka obce 
 

Ověřovatelé zápisu:         Stuchlíková Věra:                                                   Šedivý Rudolf: 
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