
 O B E C  B O H U Ň O V I C E

570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  21. 1. 2016  

přítomní zastupitelé: Jaromír Gregor
Ladislav Ryšan
Božena Dvořáková
Irena Vilčková
Stanislava Macková
Jiří Mikulecký
Zdeněk Kubát

omluven:
veřejnost: Eva Novotná

Pavol Farkašovský

Zahájení schůze v 19:15 hodin.
Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Kubát
Stanislava Macková

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Rozpočtové opatření č. 6/2015
2. Poplatek za popelnice rok 2015 – neplatiči
3. Žádost o příspěvek Farní charita Litomyšl
4. Diskuze

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

doplňující body schůze: 
5. Elektrifikace obce
6. Členství ve Sdružení místních samospráv

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

1) Účetní zastupitele seznámila s rozpočtovým opatřením č. 6/2015.
Navýšení příjmů z různých daní, navýšení výdajů za svoz odpadů, apod.  
Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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2) Za rok 2015 nezaplatili poplatek za svoz komunálního odpadu 2 občané, 
celková částka 800,-Kč, zastupitelé berou tuto dlužnou částku na vědomí 
a schvalují převod této částky na podrozvahovou položku - účet 911.

pro: 7                  proti: 0                            zdržel se: 0

3) Obec obdržela žádost o příspěvek od Farní charity Litomyšl. Zastupitelé 
navrhují 1.500,-Kč.

pro: 7 proti: 0                            zdržel se: 0

4) V diskuzi starosta informuje o výši vybrané částky z Tříkrálové sbírky 
5.045,-Kč.

5) Starosta informuje o plánované elektrifikaci obce. Obec obdržela první 
návrh realizace přeložení nadzemního vedení do země. S připomínkami za 
jede do Pardubic do projektantské firmy. Jednotlivé přípojky k domům budou
řešeny během února, každý majitel nemovitosti bude osloven a bude se moci 
vyjádřit.

6) Obec obdržela dopis od Sdružení místních samospráv (SMS) ohledně 
přistoupení obce do tohoto Sdružení. Zastupitelé si nechají čas na 
rozmyšlenou do příští schůze zastupitelstva.

Skončení schůze ve 20:00 hod
Zapsal: Ladislav Ryšan
Ověřil: Zdeněk Kubát

Stanislava Macková

vyvěšeno: 21. 1. 2016
sejmuto:
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