
 O B E C  B O H U Ň O V I C E
570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  22. 9. 2016  

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

omluven: Irena Vilčková
veřejnost: Eva Novotná 

                                                          

Zahájení schůze v 19:10 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Božena Dvořáková
Zdeněk Kubát

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Rozpočtové opatření č. 3/2016

2. Program obnovy venkova na rok 2017

3. Příprava na výročí obce 

4.  Diskuze

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Doplnění programu nikdo nepožadoval.

1) Účetní přečetla rozpočtové opatření číslo 3/2016 (např. navýšení položky 
na nájem skladiště, navýšení plateb od Ekokom, příjem z pokut, apod.), které 
je nedílnou součástí tohoto zápisu.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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2) Starosta informuje o možnostech čerpání dotací s POV v roce 2017. Je 
podána žádost na výměnu oken v budově obecního úřadu čp. 13 a v prodejně 
potravin.

3) Obec Bohuňovice v roce 2017 slaví 850. výročí založení obce. Termín oslav 
je stanovený na 8. 7. 2017.
Na programu budou spolupracovat: houslista Habart, ochotníci z Makova,  
hudební skupina na večerní taneční zábavu.
Starosta navrhuje nechat vyrobit sklenice s obrázkem obce, a další 
upomínkové předměty. Občerstvení bude plně v režii externí firmy.

4) Diskuse :
Starosta  informoval  zastupitele  poškození  stromů  v  obecním  lese

kůrovcem, který přiletěl ze sousedního lesa. Starosta navrhuje nepořádného
souseda žalovat. Zastupitelé pověřují starostu pro jednání v této věci.

Starosta dále informoval zastupitele o přerušení dodávky elektrického
proudu, o ceně lesních prací v obecním lese, svoz nebezpečného odpadu bude
13. 10. 2016.

Ukončení schůze ve 20:00 hod

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil: Božena Dvořáková
Zdeněk Kubát

vyvěšeno: 22. 9. 2016
sejmuto:
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