Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce Božice
konané dne 12. prosince 2019
v 18:00 v jídelně obecního úřadu
1. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Švestku Davida a Topolčanovou Bohumilu
2. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
3. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
4. ZO bere na vědomí zprávu rady obce od posledního zasedání ZO.
5. ZO schvaluje příspěvky z rozpočtu obce na rok 2020:
Základní škola a mateřská škola Božice, příspěvková organizace
Služby Božice, příspěvková organizace
Město Hrušovany n. Jev. (projednávání přestupků)
ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko
ZSO Hrušovansko
ZSVO Daníž
Místní akční skupina (MAS Hrušovansko)
Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova
Město Znojmo (sociální služby)
IDS JMK – dopravní obslužnost
Okresní sdružení hasičů
Senioři ČR, z.s., ZO Božice
Svaz knihovníků a inf. pracovníků SKIP

2.000.000,- Kč
600.000,- Kč
50.000,- Kč
10.000,- Kč
31.000,- Kč
15.500,- Kč
7.800,- Kč
9.000,- Kč
37.800,- Kč
77.300,- Kč
1.500,- Kč
30.000,- Kč
600,- Kč

6. ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020.
7. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022.
8. ZO pověřuje radu obce Božice schvalováním rozpočtových opatření v roce 2020 do výše 500.000,- Kč.
9. ZO pověřuje starostu obce (pokud nebude zasedat rada obce koncem roku 2019) schvalováním
rozpočtových opatření do 31. 12. 2019.
10. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 280/26 v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako
parc. č. 280/36, ostatní plocha o výměře 104 m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 623-597/2019 P. H., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 12.584,- Kč. Náklady spojené s vkladem
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
11. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 830/36 v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako
parc. č. 860/151, ostatní plocha o výměře 58 m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 618-495/2019 J. Š., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 7.018,- Kč. Náklady spojené s vkladem
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
12. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 608/6 v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako
parc. č. 608/10, orná půda o výměře 442 m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 610-231/2019 manželům J. a L. Š., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 160.446,- Kč. Náklady spojené
s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
13. ZO schvaluje koupi pozemků v kat. území České Křídlovice a to: parc. č. 89/2, zahrada o výměře 316 m2 a
parc. č. 89/3, zahrada o výměře 58 m2 od J. Š., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 37.400,- Kč. Náklady
spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
14. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 8088, 8090, 8091, 8093, 8094, 8111, 8113, 8115,
8116, 8117, 8119 a 8120, vše v kat. území Božice, z vlastnictví Obce Božice do majetku Česká republika –
Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774.

15. ZO schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 8901/2, 8901/3, 8901/4, 8901/6,
8901/7 a 1768/2 vše v kat. území Božice od Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3,
Brno, IČ: 708 88 337.
16. ZO schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 119/7 v kat. území České Křídlovice
od Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ:
01312774.
17. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 na část pozemků parc. č. 860/120 kat. území České Křídlovice „Božice, přípojka kNN M. J.“.
18. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 na část pozemků parc. č. 454/104 kat. území Božice - „Božice,
přípojka kNN Š. L.“.
19. ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Božice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.
20. ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Božice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

