Čj. 480/2018

Usnesení č. 7/2018
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Boseň ze dne 25.9.2018
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. 6/2018

(9–0–0)

3. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 725 v k.ú. Boseň od Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774
se sídlem: Husinecká 1024/11a. 130 00 Praha 3 – Žižkov do vlastnictví obce Boseň. (9 – 0 – 0 )
4. podání „Žádosti o realizaci směny nemovitostí“ mezi obcí Boseň, IČ: 00509191 se sídelm: Boseň 45, 295 01
(pozemek p.č. 244/17 v k.ú. Boseň) a Státním pozemkovým úřadem, IČ: 01312774 se sídlem: Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 –Žižkov (pozemek p.č. 834 v k.ú. Boseň) za účelem výstavby víceúčelového hřiště v Bosni. ( 9 – 0 – 0 )
5. zveřejnění Záměru obce č. 9/2018 na pořádání Valečovského koncertního léta 2019.

(9 – 0 – 0 )

6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP -126014903/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín –
Podmokly a pověřuje starostku obce jejím podpisem. (9 - 0 - 0)
7. zadat vypracování projektové dokumentace na revitalizaci obecní nádrže na Mužském a zpracování dokumentace
pro podání žádosti o dotaci u Ministerstva zemědělství na tuto akci, vše za cenu 79.000,- Kč bez DPH u společnosti
AXIOM engineering s.r.o., IČ: 28855230 se sídlem: Pernerova 168, 530 02 Pardubice. (9 – 0 – 0 )
8. střednědobý výhled rozpočtu obce Boseň na období 2019 – 2021.

(9–0–0)

9. Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Boseň a Mateřskou školou Klubíčko, IČ: 71340688 se sídlem: Boseň 86, 295 01
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Boseň ve výši 139.600,- Kč na úhradu nákladů spojených s
docházkou 11 dětí s trvalým pobytem v naší obci ve školním roce 2018/2019 a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.
( 9- 0 – 0 )
10. cenovou nabídku na opravu střechy na hasičské zbrojnici v Bosni ve výši 113.401,- Kč bez DPH a zároveň schvaluje
Smlouvu o dílo na tuto akci s panem Josefem Stuchlíkem, IČ: 14778203 se sídlem: Chocnějovice 32, 294 13 a
pověřuje starostku obce jejím podpisem. ( 9 – 0 – 0 )
II.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1. přidělení dotace společnosti LUMA MB, z.s., IČ: 26638398 se sídlem: Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav
na poskytování komplexu bezplatných odborných služeb pro občany v krizi v okrese Mladá Boleslav v roce 2018.
(9–0–0)

III.
1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

zprávu o finančním hospodaření obce k 31.8.2018

2. zprávu o plnění usnesení z 31.7.2018
3. uzavření Smlouvy o dočasném nájmu a užívání veřejného prostranství pro účely filmového natáčení se společností
Stillking Films, spol. s.r.o., IČ: 25075055 se sídlem: Kříženeckého náměstí 322, 152 33 Praha 5 na částku 180.000,Kč.
4. zprávu finančního a kontrolního výboru,
Zapsala: Hana Maudrová, starostka obce
……………………………………..

Ověřovatelé zápisu:

Stuchlíková Věra

…………………………………………

Šedivý Rudolf

