
 O B E C  B O H U Ň O V I C E

570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  4. 8. 2016  

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

omluven : Irena Vilčková
veřejnost: Josef Janecký, Eva Novotná 

                                                          

Zahájení schůze v 19:10 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Stanislava Macková
Zdeněk Kubát

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2016

2. Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 
Mikroregion Litomyšl - Veřejná prostranství

3.  Rekonstrukce sociálního zařízení na obecním úřadu 

4.  Diskuze

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Doplnění programu nikdo nepožadoval.

1) Účetní přečetla rozpočtové opatření číslo 2/2016 (např. navýšení příjmu na 
pronájem třídy, navýšení položky příjmu z nemovitosti, apod.), které je 
nedílnou součástí tohoto zápisu.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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2) Zastupitelé schvalují Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského 
příspěvku Mikroregion Litomyšl - Veřejná prostranství

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

3) Starosta obdržel cenovou nabídku na opravu sociálního nařízení v budově 
obecního úřadu od stavební firmy Kroulík v celkové výši 664.117,30Kč.
Nabídku je možné připomínkovat 14 dní. Zastupitelé schvalují realizaci s tím, 
že maximální navýšení celkové ceny může být 10%.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

4) Diskuse :
Starosta  informoval  zastupitele  o  aktuální  situaci  okolo  D35  včetně

aktuálních  úprav  tělesa  dálnice,  křižovatky  Řídký,  apod.  Dále  starosta
informuje o hlukové studii související s dálnicí, maximální hluková expozice
obce by měla být u čp. 18, a to 44dB.

Starosta dále informoval zastupitele o výměně oken na obecním úřadu
za plastová, o opravě hřbitovní zdi, o sečení veřejných parcel.

Dále  starosta  zmínil  možnost  služby  sečení  travnatých  ploch
obyvatelům obce mulčovačem za 300,- Kč/motohodinu – hlasování: pro - 6,
proti – 0.

Obec obdržela smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného
fondu pro knihovny v regionu Pardubice, zastupitelé schválili dar 500,-Kč.

Dne 3. září se uskuteční Myslivecký den pro děti.

Ukončení schůze ve 20:20 hod

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil: Stanislava Macková
Zdeněk Kubát

vyvěšeno: 4. 8. 2016
sejmuto:

2
vyvěšeno na e-desce: http://www.bohunovice.net/e-deska


