Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bohatice konaného dne 29. 06.2o2I

UsNEsENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Bohatice,
konaného dne útený 29. června 2021 od í8:00 hodin.
(usnesení č. 19l2O21 - 2912021|

zveřeiněnÝ proqram iednání zastupitelstva obce:
Program:
lnformace o předchozích usneseních a činnosti OU

1) Schválení programu

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rozpočtovéopatření č.212021
Účetní závérka za rok2O2O
ZávěreČný účetobce Bohatice za rok2020, zpráva o přezkoumání hospodaření obce

za rok2020

Závěreěný úěet Mikroregion Podralsko za rok202O
Změna č, 1 Uzemního plánu obce Bohatice
Návrh Darovací smlouvy č,j, OLP1 5002021- darování části pozemku p.č. 62411 v k,ú.
Bohatice uZákup
8) Návrh dodatku Veřejnoprávní smlouvy o zajištěnívýkonu přenesené působnosti
9) Návrh smlouvy O zřízeni veřejného místa zpětného odběru
10) smlouva o zřízeni věcného břemene (služebnosti inženýrských sítí)
11) ŽáOost o souhlas s umístění závory na p,p.č, 68213
12)Žádosto odkup části pozemku
13) Ceník pronájmu obecního mobiliáře
14) Ostatní

í) Usnesení č. 19/202í - Schválení proqramu
zastupitelstvo obce Bohatice schva!uje program jednání v novém znění:
Program:
1) Schválení programu
2) Účetni závěrka za rok 2O2O
3) Návrh Darovací smlouvy č.j. OLP15002021- darování části pozemku p.č. 624t1 v k,ú.
Bohatice u Zákup
4) Změna č. 1 Územního plánu obce Bohatice
5) Závéreénýúčetobce Bohatice za rok2020, zpráva o přezkoumání hospodaření obce
za rok2O29
6) Návrh dodatku Veřejnoprávní smlouvy o zajištěnívýkonu přenesené působnosti
7) Návrh smlouvy O zřízení veřejného místa zpětného odběru
8) smlouva ozřízenívěcného břemene (služebnosti inženýrských sítí)
9) Žádost o souhlas s umístění závory na p.p.č. 68213
10)Žádost o odkup části pozemku
11) Ceník pronájmu obecního mobiliáře

Výsledek hlasování:

pro
proti
zdĚelise

3

0
0

(J.Kováč, L.Luxíková, E.Lacková)

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bohatice konaného dne 29. 06.2021,

Zastupitelstvo obce Bohatice
v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.12812000 Sb., o obcích (obecním zřÍzenÍ), ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje účetnízávěrkuobce Bohatice sestavenou

k31.12.2020.

Výsledek hlasování:
pro
3
proti
0
0
zdrželi se

(J.Kováč, L.Luxíková, E.Lacková)

Usnesení č. 2112021 _ Návrh Darovací smlouvv č.i. OLPí500202í - darování části
pozemku p.č. 624lí v k.ú. Bohatice u Zákup

3)

Zastupitelstvo obce Bohatice
schvaluje uzavření Darovací smlouvy č.j. OLP15002021. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy, jenž je přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:

pro
proti

zdrželi se

3

(J.Kováč, L. Luxíková, E.Lacková)

0

0

Zastupitelstvo obce Bohatice
vydává formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Bohatice.

Výsledek hlasování:

pro
proti
zdrželise

3

(J.Kováč, L.Luxíková, E.Lacková)

0

0

5t Usnesení č. 231202í - ZávěrečnÝ účetobce Bohatice za rok 2020. zpráva o přezkou,

mání hosoodařeni obce za rok2020

Zastupitelstvo obce Bohatice
schvaluje celoročníhospodaření obce azávěreéný úěet obcezarok2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok2O2Q a to bez výhrad,

Výsledek hlasování:
pro
3
proti
0
0
zdrželi se

(J.Kováč, L.Luxíková, E.Lacková)

Zastupitelstvo obce Bohatice
schvaluje uzavření dodatku Veřejnoprávní smlouvy o za;ištění výkonu přenesené pŮsobnosti č. Ao1-1 1207t2o14 mezi Obcí Bohatice a Městem Česká Lípa. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podpisem dodatku sm|ouvy, jenž je přílohou tohoto usnesení.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bohatice konaného dne 29. 06.202I

Výsledek hlasování:

pro
proti

zdržel! se

3
0
0

(J,Kováč, L.Luxíková, E.Lacková)

7) Usnesení č. 25/202í - Návrh Smlouvv o zřízení veřeiného místa zpětného odběru

Zastupitelstvo obce Bohatice
po projednání neschvaluje návrh smlouvy O zřízení veřejného místa zpětného odběru.

Výsledek hlasování:

pro
proti
zdĚelise
8)

3
0
0

(J.Kováč, L.Luxíková, E.Lacková)

Usnesení č. 26/202í - Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti inženÝrskÝch

9ío

Zastupitelstvo obce Bohatice
schvaluje zřízenívěcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví obce
p. Č,683/4,38912a677l2zapsaných na LV 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště ČeskáLípa, pro katastrální územíBohatice uZákup. Právo sluŽebnosti se zřizuje bezúplatně. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy,
jenž je přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hIasování:

pro
proti

zdrželi se

3

0
0

(J.Kováč, L,Luxíková, E.Lacková)

9l Usnesení č. 271202í - Žádost o souhlas s umístění závorv na p.p.č. 682/3
Zastupitelstvo obce Bohatice
po projednání zamílá žádost o umístěnízávory.na p.p.č. 68213.

Výsledek hlasování:

pro
proti
zdrželise

3

0
0

(J.Kováč, L.Luxíkóvá, E.Lacková)

í0) Usnesení č.28/2021 -Žádost o odkup části pozemku
Zastupitelstvo obce Bohatice
schvaluje uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 738 o výměře 66 m2 za cenu 100,KČlm2, zapsaných na LV č, 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa, pro katastrální územi Bohatice u Zákup. Náklady na vklad práv do
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katastru nemovitostí budou na vrub kupujícího.Zastupitelstvo pověřuje starostu obce přípravou a podpisem kupní smlouvy v rozsahu uvedeném v návrhu Geometrického plánu, jenž je
přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:
pro
3
proti
0
0
zdrželi se

(J.Kováč, L.Luxíková, E.Lacková)

í1) Usnesení č. 29/202í Ceník pronáimu obecního mobiliáře
Zastupitelstvo obce Bohatice
stanovuje ceny pronájmu obecního mobiliáře pro občany obce Bohatice následovně:

.
.
.

400 Kč / víkend;
Párty stan:
Pivní set (stůl + 2 lavice): 100 Kč / víkend;
Přenosné výčepnízařizení, 400 Kč / víkend.

Výsledek hlasování:

pro
proti

zdrže|i se

3
0
0

(J.

Kováč, L.Luxíková, E.Lacková)

6**
Ladislava Luxíková
místostarostka

V Bohaticích dne 29.06.2021
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Jiří Kováč
starosta

