OBEC BOLEHOŠŤ
se sídlem Obecní úřad, Bolehošť 10, 517 31 Bolehošť

Výpis z usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Bolehošť
ze dne 20. 02. 2019
Usnesení č. 1/2/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Z. Andržovou, ověřovatele zápisu M. Másla a I. Šimerdu.
Usnesení č. 2/2/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.
Usnesení č. 3/2/2019
Zastupitelé obce schvalují nájemní smlouvu pro provozovatele obecního hostince a pověřují starostu
k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 4/2/2019
Zastupitelé schválili směnu pozemkové parcely p.č. 1803 o rozloze 7m2 ve prospěch Z. Bartoše a N.
Bartošové a pozemkové parcely p.č. 1804 o výměře 11m2 ve prospěch obce. Cena pozemků je 100,Kč/m2 a směna bude provedena bez doplatku.
Usnesení č. 5/2/2019
Zastupitelé obce schvalují dohodu se spol. Odeko na využívání sběrného dvoru a pověřují starostu k
podpisu této dohody.
Usnesení č. 6/2/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2018 a dále schvaluje uhradit ztrátu za
rok 2018 ve výši 34.484,96 Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Bolehošť.
Usnesení č. 7/2/219
Zastupitelé obce schvalují zřizovací listinu PO ZŠ a MŠ Bolehošť a smlouvu o výpůjčce majetku.
Usnesení č. 8/2/2019
Zastupitelé obce schvalují zadání projektové dokumentace venkovní učebny spol. Profesionálové HK,
a.s. a pověřují pana starostu k zadání vyhotovení projektové dokumentace.
Usnesení č. 9/2/2019
Zastupitelé schvalují zajištění administrace při podání žádosti o dotaci z MAS nad Orlicí dotační
program IROP na výstavbu venkovní učebny v ZŠ dle předložené nabídky spol. Profesionálové HK.
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Usnesení č. 10/2/2019
Zastupitelé schvalují zajištění administrace při podání žádosti o dotaci z MAS nad Orlicí dotační
program IROP na výstavbu „Chodníky 2. etapa, část 2“ dle předložené nabídky firmy Centrum
evropského projektování.
Usnesení č. 11/2/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou nabídku od spol. IRBOS Čestice na zadání veřejné zakázky,
TDS, BOZP a zastupování při zadávání veřejné zakázky „Chodníky – 2. etapa“.
Usnesení č. 12/2/2019
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a spol. IRBOS k zadání výběrového řízení na projekt „Chodníky –
2. etapa“.
Usnesení č. 13/2/2019
Zastupitelé dále pověřují komisi pro výběr dodavatele.
Komise: Jakub Šimerda, Petr Prause, Miroslav Máslo, Roman Černý, zástupce IRBOSu
Náhradníci: Ivo Šimerda, Jiří Netík, Alena Jelínková, Hana Kučerová, zástupce IRBOSu
Usnesení č. 14/2/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2019.
Usnesení č. 15/2/2019
Zastupitelé souhlasí se zaplocením pozemku.
Usnesení č. 16/2/2019
Zastupitelstvo obce Bolehošť schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1641/2 ost. plocha, ostatní
komunikace o výměře 27m2 oddělený geometrickým plánem č. 448-148/2018 z původního pozemku
č. 1641, pozemku p.č. 1642/2 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 204m2a pozemku p.č. 1642/3
ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 99m2 oddělených geometrickým plánem číslo č. 448148/2018 z původního pozemku č. 1642 vše v k.ú. a obci Bolehošť z majetku Královéhradeckého kraje
do majetku obce Bolehošť. Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných
nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru
třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem, v souladu
s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani
jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím
písemném souhlasu dárce.
Usnesení č. 17/2/2019
Zastupitelé obce schvalují dotace na provoz pro místní spolky. SK Sokol Lipiny 25.000,- Kč, SDH
Bolehošť 20.000,- Kč a pověřují starostu k podpisu smluv.
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Usnesení č. 18/2/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje peněžní dar ve výši 5.000,- Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec a
peněžní dar 5.000,- Kč pro Agenturu Domácí péče a pověřují starostu k uzavření a podpisu smluv.
Usnesení č. 19/2/2019
Zastupitelstvo obce neschvaluje peněžní dar pro MŠ, ZŠ a SŠ Daneta HK.
Usnesení č. 20/2/2019
Zastupitelé obce schvalují dotaci ve výši 14.000,- Kč pro Centrum ORION Rychnov nad Kněžnou a
pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 21/2/2019
Zastupitelé schvalují příspěvek MAS nad Orlicí ve výši 10,- Kč na obyvatele.
Usnesení č. 22/2/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení vysavače Worverk a křovinořezu z majetku obce.

Výpis provedl dne 20. 02. 2019
starosta obce, Jakub Šimerda
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