
 O B E C  B O H U Ň O V I C E

570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  21. 4. 2016  

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

omluven: Božena Dvořáková

veřejnost: Eva Novotná 
                                                          

Zahájení schůze v 19:15 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Jiří Mikulecký
Zdeněk Kubát

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:

1. Závěrečná zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015
2. Závěrečný účet obce za rok 2015
3. Pořádání výletu – trasa
4. Diskuze

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
starosta přednesl doplňující body:

5) vybavení dětského hřiště
6) schválení stanov Mikroregionu Litomyšlsko
7) Informace o D35 (bývalá R/35)

a Jiří Mikulecký:
8) nákup kontejneru na papír
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pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

1) Účetní přečetla závěrečný účet hospodaření obce za rok 2015, konkrétně 
příjmy a výdaje. Závěrečný účet  je přílohou  zápisu ze dne 21. 4. 2016.
Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce 
za rok 2015 a uzavírá výrokem – bez výhrad.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

2) Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2015.
Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou zápisu ze dne
21. 4. 2016.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

3) Pro letošní výlet se nabízejí ZOO Praha, kdy by se z Rašínova nábřeží jelo 
parníkem do Tróje. Termín je sobota 21. 5. 2016. Starosta poptá parník 
a autodopravce.

4) Diskuze bude projednána po doplňujících bodech.

5) OZ uvažuje o doplnění dětského hřiště o např. prolejzačky, skluzavky apod.
Celkový náklad bude cca 50.000,-Kč.

6) Obec obdržela ke schválení stanovy Mikroregionu Litomyšlsko, starosta 
dává hlasovat o jejich schválení:

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

7) Obec navštívili zástupci firmy HBH – projektová kancelář pro dopravní 
a inženýrské stavby, a zástupkyně ŘSD ohledně projednání D/35 
(bývalá R/35). Zástupkyně ŘSD sdělila, že dálnice není v územním 
plánu obce, případnou aktualizaci územního plánu obce se 
zapracováním D/35 do územního plánu by ŘSD zaplatilo. Obec 
o aktualizaci územního plánu v tuto chvíli neuvažuje.  
Dále byly projednávány křížení všech stávajících komunikací s D/35, 
výškové profily, vodní a hluková studie. Obec přednesla připomínky 
ohledně vodního zdroje a nutnosti měřit hluk v nejbližším místě obce tj. 
v třešňovce nahoře na poli směrem k vodojemům.

8) J. Mikulecký navrhl nákup kontejneru na papír na horní konec k bytovce. 
Bude nutné rozšířit plochu pro kontejnery.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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9) V rámci diskuze starosta  představil předběžný návrh nového sociálního 
zařízení, firma Kroulík dodá kompletní projekt s celkovou cenou.
Dále informuje o:
- úklidu obce – proběhne do konce dubna
- nákupu mulčovače – bude zakoupen stroj Goliath 4x4
- akci na čarodějnice – bude zajištěno lahvové pivo, buřty každý s sebou.
Svoz nebezpečného odpadu bude 28. 4. 2016.
Místostarosta poděkoval za Včelaře Litomyšl za poskytnutý dar.

Ukončení schůze ve 20:30 hod

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil: Jiří Mikulecký
Zdeněk Kubát

vyvěšeno: 21. 4. 2016
sejmuto:
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