
čj.zallzots
Usnesení č.4l2ol8

z veřejného jednání Zastupite!stva obce Boseň ze dne 15.5.2018

Na jednánípřítomno 9 zastupitelů z celkového počtu 9

l. Zastupitelstvo obce schvaluje:

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

rozpočtové opatření č.4l21t8. (9-o-o)

prodej pozemku p.Č. t52lt4 v k.Ú. Boseň o výměře 79 m2, kultura: trvalý travní porost, paníJ.M. bytem: xxxx, za
celkovou cenu 5.530,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. ( 9-o-o)

zveřejněnÍZáměru obce Č.5l20L8za ÚČelem odprodeje pozemkův k.ú. Boseň:p.č.259/28,p.č.259/29,p.č.L52/7,
p.č.239/6 (cca 745 m2), p.č.743 (ccaa3O m2) (8-1-o)

zveřejnění Záměru obce č. 6l20L8 za účelem směny pozemků v k.ú. Boseň: p.č.298/L7 - cca 20 m2, p.č. 2g8/g _

2.

3.

4.

5.

cca 109 m2 za p.č.298126 - I29 m2. ( 8-1-0 )

6. zveřejněnÍZáměru obce č.7l2OL8 na pronájem nebytov,ých prostorv hasičské zbrojnicina Zásadce za účelem
provozovánípohostinskéčinnosti. (9_o_o)

7. výběr dodavatele na stavební práce při7. etapě udržovacích pracína Valečově, společnost GEDos-NB s.r.o, lč:
250t3Z2O, se sídlem B. Egermanna239,47307 Nov,ý Bor, za nabídkovou cenu 324.2L8,2g Kčvč. DpH a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o dílo. (9- o-o )

8. dle ustanovení § 67 a § 68 zákona č. t28l200} Sb., o obcích (obecní zYízení), ve znění pozdějších předpisů, pro
volební období 2018 - 2022 -9 (devět) členů obecního zastupitelstva, ( 9-o-o)

9. vznik pracovně - právního vztahu neuvolněných zastupitelů (dohoda o provedení práce) Stuchlíkové Věry (práce
v kulturní komisi), Kočové Radmily (práce v kulturní komisi), Holase Petra (organizace sportovních soutěží, péče o
váleČný pomník, pořizovánídokumentace obce), Průška Martina ( předseda osadního v,ýboru Mužský), Stejskala
Dušana (práce vedoucího kroužku mladých hasičů). (9-o_o)

ll. Zastupitelstvo obce deleguje

1. vsouladu sust. § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. t28l2000 Sb., o obcích (obecní zYízení|, vplatném znění jako
zástupce obce Boseň na valnou hromadu spoleČnostiVodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., lČ: 46356983,
která se bude konat t4.6.2OL8 pana Dušana Stejskala, nar, 20.5.1977,bytem: Boseň čp. 28 a jako náhradníka p'ana
Miroslava Šorejse, nar.22.7 .t988, bytem: Boseň čp. 13 s tím, že je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré
právní Úkony, k nimž je oprávněna obec Boseň jako akcionář této společnosti, zejména tedy účastnit se valné
hromady, hlasovat v ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti,
poŽadovat a dostat na nívysvětlení záležitosti, týkající se společnosti, které je předmětem jednánívalné hromady,
podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. (9-0-0)

lll. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

zprávu o plnění usneseníze dne 27.3.2018

zprávu o finančním hospodaření obce k 30.4.2018

informace o činnostioú Boseň /

Zapsala: Hana Maudrová, starostka obce

L.

2,

3.

Ověřovatelé zápisu: kočová Radmila Šorejs Miroslav


