
Usnesení ze  zasedání zastupitelstva městyse Bobrová 

 č. 10/2020 ze dne 18.5.2020                                    

   
 Zastupitelstvo městyse schvaluje:  
 
1. Volbu  zapisovatele, ověřovatelů zápisu a komisi návrhovou 

-  zapisovatel  -  Jaroslav Strnad                                        Hlasování:  pro  14, proti  0,  zdržel se    0 
-  ověřovatelé zápisu – Pavel Žilka ml., Miroslav Fial  a  Hlasování:  pro  14,  proti  0,  zdržel se   0 
-  komise návrhová  -  Leoš Mikišek, Zdeněk Jirčík        Hlasování:  pro  14, proti  0,  zdržel se    0    

 
2. Schválení programu                                                                                                                                           
      Návrh: schválit navržený program včetně doplněných bodů                                                  .                                                                                 
                                                                                                    Hlasování:  pro  14, proti  0,  zdržel se   0    
3. Opravy místních komunikací  
       Návrh: opravit obecní komunikace dle cenové nabídky a uzavřít smlouvu o dílo s firmou SILPRA 

                                                                                              Hlasování:  pro 14,  proti  0,   zdržel se  0 
4. Ukazatel rychlosti 
      Návrh: umístit levnější verzi (cca 70.000 Kč) ukazatele rychlosti u benzínové pumpy 

                                                                                               Hlasování:  pro 10,  proti  2,  zdržel se   2  
5. Nákup plynu na období 2022 - 2023 
      Návrh: oslovit firmu Quantum-zaslání cenové nabídky plyn Hlasování:  pro 13,  proti 0, zdržel se  1 
 
6. Pořízení přístroje na odvlhčení zdiva v č.47 
      Návrh: zjistit zkušenosti s nabízenou metodou odvlhčení    Hlasování:  pro 14,  proti  0,   zdržel se  0 
 
7. Zařazení městyse Bobrová do územní působnosti MAS  
      Návrh: zastupitelstvo Městyse Bobrová souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Zubří                     
.     země                                                                                        Hlasování: pro  14,  proti  0, zdržel se  0 
 
8. Finanční příspěvek Městu Nové Město na Moravě na nákup krizového automobilu  
      Návrh: přispět na nákup hasičského vozidla částkou 2.000 Kč 
                                                                                                     Hlasování:  pro 8,  proti  5,   zdržel se   1 
9. Záměr č.1/2020 (dodatek ke smlouvě o pachtu)  
      Návrh: schválit záměr č.1 v předloženém znění a uzavřít dodatek k pachtovní  smlouvě  
                                                                                                     Hlasování:  pro  14,  proti  0,  zdržel se  0  
10. Záměr č.2/2020 (krátkodobý pronájem)  
      Návrh: schválit záměr č.2 v předloženém znění                   Hlasování:  pro  14,  proti  0,  zdržel se  0  
 
11. Záměr č.3/2020 (smlouva o smlouvě budoucí) 
      Návrh: schválit záměr č.2 v předloženém znění a uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení                   
.      věcného břemene číslo 1030054980                                    Hlasování:  pro  14,  proti  0,  zdržel se  0 
 
12. Žádost o povolení zpevnění vjezdu do č.161 

Návrh: schválit zpevnění vjezdu dle návrhu                        Hlasování:  pro 13,  proti  0,   zdržel se  0,           
.                                                                                                                 nehlasoval 1  

13. Žádost o zřízení věcného břemene a pronájem pozemku 
 Návrh: zveřejnit záměr na pronájem pozemku parcely číslo 2076, k.ú. HB a nechat zpracovat GP 
vedení vodovodu                                                                  Hlasování:  pro 14,   proti  0,   zdržel se   0 
 

14. Veřejnoprávní smlouva s Městem Nové Město na Moravě (přestupky) 
 Návrh: schválit veřejnoprávní smlouvu                            Hlasování:  pro  14,  proti   0,   zdržel se   0 



 
15. Dopravní obslužnost  

 Návrh: schválit smlouvu s Krajem Vysočina  na zajištění dopravní obslužnosti  
                                                                                                  Hlasování:   pro  14,  proti  0,  zdržel se 0   
 
16. Výjimka z počtu dětí v MŠ šk. rok 2020-2021:  
      Návrh: schválit výjimku z počtu dětí dle předložené žádosti 
                                                                                                 Hlasování:  pro   14,  proti 0,  zdržel se   0 
 
17. Smlouva na zajištění akceschopnosti JSDH Bobrová (Kraj Vysočina) 
      Návrh:  schválit smlouvu o poskytnutí dotace na akceschopnost jednotky  
                                                                                                 Hlasování:   pro 14,  proti  0,  zdržel se  0  
 
18. Stočné – návrh  

1. občané Bobrové (nenapojení na síť kanalizace) budou od 1.7.2020 platit stočné (za 1. pololetí 
doloží vývoz a 2. pololetí zaplatí), pokud nedoloží potvrzení, zaplatí za celý rok                                           
.                                                                                        Hlasování:   pro  14,   proti  0,    zdržel se   0  
                                                                                                   
2. občané se smlouvou mimo Městys Bobrová budou od 1.června 2020 platit minimálně 300 Kč 
za m3 dle míry znečištění a 50 Kč za ujetý km, sazby jsou včetně DPH  

            .                                                                                   Hlasování:   pro 14,    proti  0,    zdržel se   0 
 
19. Žádosti o pronájem pozemků  
      Návrh: zveřejnit záměry na pronájem pozemků              Hlasování:   pro  13,   proti  0,    zdržel se   1 
 

Zrušení diskuze na facebookových stránkách obce                                                                                                               
Návrh: zrušit diskuzi                                                       Hlasování:   pro 14,  proti  0,    zdržel se   0   

  
 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:  
 

- Informace za zasedání RM, včetně rozpočtových opatření  
- Informace o výběru dodavatele internetových stránek  
- Informace sokolovna, Terminál, stavební parcely, zateplení č.150  
- Informace COVID-19 
- Informace plánované oslavy a křest knihy  
- Oprava Božích muk směr Zvole  
- Informace o podzimních volbách 

 
 
Zastupitelstvo městyse neschvaluje: 
 

- pořízení solárních světel na hřbitovy                           Hlasování:  pro  0,  proti   12,  zdržel se  2 
- přijetí nabídky na zpracování žádosti o dotaci             Hlasování:  pro  14,   proti  0,  zdržel se  0 
- prominutí nájemného v provozovně kadeřnictví v době nouzového stavu  
                                                                                           Hlasování:  pro 4,   proti  3,   zdržel se   7 

 
Bobrová, 25.5.2020 
 
Komise návrhová:       
 
                                 Zdeněk Jirčík                                      Leoš Mikišek  


