Usneseníze zasedánízastupitelstva obce Bohatice konaného dne 10. 1,1.2020

UsNEsENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Bohatlce,
konaného dne úteqý 10. Iistopadu 2020 od í8:00 hodln.
(usnesení é.3612020 - 4312020|

zveřeiněnÝ proqram iednání zastupitelstva obce:
Program:

lnformace o předchozích usneseních a činnosti OÚ

1) Schválení programu

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rozpočtovéopatření č.512020
Vstup do Honebního společenstva Zákupy
Žádost o pronájem pozemků
Žádost o koupi pozemků
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Výměna zdroje vytápění obecní budovy
Ostatní

Usnesení č. 36/2020 - Schválení proqramu
Zastupitelstvo obce Bohatice schvaIuje program jednání v novém znění:
1)

Program:
1) Schválení programu
2| Rozpočtovéopatření é.512020
3) Vstup do Honebního společenstva Zákupy
4| Žádost o pronájem pozemků
5) Zádost o koupi pozemků
6) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
7| Výměna zdroje vytápění obecní budovy
8) Marius Pedersen _ Dodatek č. í í ke smlouvě č. 10141700

Výsledek hlasování:

pro
proti

zdrželi se

3 (Š.Žáková, L. Luxíková, J. Kováč)
0
0

2) Usnesení č. 37/2020 - Rozpoětové opatření č. 5/2020
Zastupitelstvo obce Bohatice
schvaluje rozpočtovéopatření č. 5l202O, kterým se navyšujípř'tjmy o 391 060,- Kč a činí
4 587 260,- Kč, výdaje se navyšují o 635 í 69,- Kč a činí3 980 308,- Kč. Schválený návrh
rozpočtovéhoopatřeni č. 512020 je přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:

pro
proti

zdrželi se

3 (Š.Žáková, L. Luxíková, J, Kováč)
0
0

Usneseníze zasedánízastupitelstva obce Bohatice konaného dne ].0. U,.2020
3) Usnesení č. 38/2020 - Vstup obce do Honebního společenstva Zákupv
Zastupitelstvo obce Bohatice
a) schvaluje vstup do Honebního společenstva Zákupy dle přiloženédůvodovézprávy.
b) pověřuie starostu zastupováním obce Bohatice při valné hromadě Honebního
společenstva Zákupy.

VýsIedek hlasování:
pro
a
proti
0
zdrželi se
0

1Š,ŽaXová, L.

Luxíková, J. Kováč)

4) Usnesení č. 39/2020 - Pronáiem pozemků ve vlastnictví obce
Zastupitelstvo obce Bohatice
a) schvaluje zámér pronajmout za cenu 1,10 Kčlm2, paní Tereze Kouhoutové pozemky
p,č.8712 vodní plocha o výměře 1723 m2, p, č. 88 vodní plocha o výměře 367 m2
a pozemek p. č. st. 7012 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 420 m2 vše zapsané na
LV 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká
Lípa, pro katastrální územíBohatice u Zákup
b) neschvaluje pronájem pozemku p. č. 8611 lesní pozemek o výměře 3856 m2
katastrální územíBohatice u Zákup
c) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru pronájmu, přípravou a podpisem smlouvy
o pronájmu na jeden rok trvání,

Výsledek hlasování:

pro
proti

zdrželi se

3 (S. Záková, L. Luxíková, J. Kováč)
0
0

Prodei části pozemku ve vlastnictví obce
Zastupitelstvo obce Bohatice
a) schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 5O9l4 zapsaného na LV 1 vedeném
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro
katastrální územi Bohatice uZákup o výměře cca 65 m2 za cenu 100 Kč/m2, manželům
Šafránkovým a pověřuje starostu obce zveřejněním záméru prodeje, přípravou a
podpisem kupní smlouvy.
b) Určuje, že náklady na zhotovení geometrického plánu, souhlasu stavebního úřadu
s dělením pozemku a vkladem vlastnického práva budou na vrub kupujícího.
5)

Usnesení č. 40/2020

Výsledek hlasování:

pro
proti

zdrželi se

-

3 (S. Záková, L. Luxíková, J, Kováč)
0
0

6) Usnesení č. 4í12020 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Zastupitelstvo obce Bohatice
schvaluje zřízenívěcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví obce p. č. 636
ostatní plocha a p. č. 13211 zahrada zapsaných na LV 1 vedeném Katastrálním úřadem pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Ceská Lípa, pro katastrální územíBohatice uZákupa
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřizení věcného břemene - služebnosti. Návrh
smlouvy je přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:

pro
proti
zdrželise

3 (S. Záková, L. Luxíková, J. Kováč)
0
0

Usneseníze zasedánízastupitelstva obce Bohatice konaného dne 10, 1,1.2020
7) Usnesení č. 4212020 - VÝměna zdroie vvtápění obecní budovv
Zastupitelstvo obce Bohatice
schvaluje pořízenítepelnéhočerpadla lVTAirX 170 + AlRBOX E130-170 jako zdroje
vytápění budovy OÚ a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s firmoú TECHVENT
s.r.o. Návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:

pro
proti
zdrželi se

S 1Š,Žarová, L. Luxíková, J. Kováč)
0
0

8) Usnesení č.43/2020 - Marius Pedersen - Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 10í4í700
Zastupitelstvo obce Bohatice
schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě č, 10141700 se společností Marius Pedersen a.s.
a pověřuje starostu obce jeho podpisem. Návrh dodatku je přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:
pro
3 (Š.Žáková, L. Luxíková, J. Kováč)
proti
0
zdrželi se
0

XZ
Ladislava Luxíková

Jiří Kováč

místostarostka

starosta

V Bohaticích dne 18. 11. 2020

