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Usnesení č.3l2OL8

z veřejného jednání Zastupitelstva obce Boseň ze dne 27.3.2OL8

Na jednání přítomno 9 zastupitelů z celkového počtu 9

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

L. program jednánÍ. ( hlasování: pro: 9 - proti: 0 - zdržel se: 0)

2. rozpočtové opatření č.3/2OL8. (9-o-o)

3. prodej pozemků p.č.223lt (trvalý travní porost) a p.č.223/2 (ostatní plocha - neplodná půda), vše v k.ú. Boseň,
RybářstvíChlumec nad Cidlinou, a.s., lČ: 48t73193, se sídlem: Chlumec nad Cidlinou, B. Němcové7L1/ly,za
celkovou cenu 44.880,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. (9-o-0)

4. Smlouvu o pachtu pozemků p.č.22O, p.č.22I a p.č.255lL8 v k.ú. Mužský, s panem Jaroslavem Bulvou, soukromým
zemědělcem, lČ: 651 94 9L8, se sídlem: Skalany 39, 511 01 Turnov, za cenu pachtu ve rnýši 626,- Kč/roka pověřuje
starostku obce jejím podpisem, (9-o-o)

5. pana Jiřího Svatoše, lČ: 010 77 82t, se sídlem: Zásadka čp.2L, nájemcem nebytových prostor v Hospůdce Ve
Škole v Bosni pro provozování pohostinské činnosti a pověřuje starostku obce podpisem nájemní smlouvy s
účinnostíod 1.5.2018. ( 9-0-0 )

6. zveřejnění Záměru obce č. 3l2OL8 na pronájem nebytových prostor v hasičské zbrojnici na Zásadce za účelem
provozovánípohostinskéčinnosti. (9-o_o)

7. zveřejněníZáměru obce č. 4l2OL8 na odprodej pozemku p.č.I52/L4v k.ú. Boseň o výměře 79 m2,ktený byl Gp č.
4I5il20L7 oddělen z pozemku p.č. L52la, (9- ro )

8. Darovacísmlouvu na částku 6.000,- Kč na zajištění provozu cyklobusů v roce 2018 s Mikroregionem Český ráj,
lČ: 691 55 950 se sídlem: Vyskeř 88 a pověřuje starostku obce jejím podpisem. (9-o-o)

9. Smlouvuodílonaopravudešťovékanalizacevčásti ,,ukYížku"vBosni,sespolečnostíZikudaspol.s.r.o, lČl.28776
976 se sídlem: Nudvojovice 2LO3,stL 01 Turnov, za nabídkovou cenu 277.9O2,- Kč bez DPH a pověřuje starostku
obce jejím podpisem, (9-c 0)

10. odloženíprojednávánínabídkyslužebvoblastiBOZPapožárníochranynadalšíjehojednání.. (9-o-o)

ll. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

L, zprávu o plnění usneseníze dne 27.2.201,8

2. zprávu o finančním hospodaření obce k28.2.2OL8

3. informace o činnostiOÚ Boseň 
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Zapsala: Hana Maudrová, starostka obce 

'n;'' 
-, 

"ř 
"",-*,;Ylg,,*p$}j )

Ověřovatelé zápisu: Prýmek Aleš Stejskal Dušan


