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

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  20. 10. 2016  

přítomní zastupitelé: Jaromír Gregor
Ladislav Ryšan
Jiří Mikulecký
Stanislava Macková

omluven: Irena Vilčková
Božena Dvořáková
Zdeněk Kubát

veřejnost: Eva Novotná 
                                                          

Zahájení schůze v 19:10 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Stanislava Macková
Jiří Mikulecký

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Rozpočtové opatření č. 4/2016

2. Smlouva o provádění prací v obecním lese

3. Cenová nabídka na akci „Nový obecní chodník“ 

4. Diskuze

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Doplnění programu: účetní E. Novotná – převod nezaplacených poplatků

1) Účetní přečetla rozpočtové opatření číslo 4/2016 (např. vratka za poplatek 
za plyn, dotace na volby, veřejné opravy, mzdy, refundace, apod.), které je 
nedílnou součástí tohoto zápisu.

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
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2) Starosta informuje o návrhu smlouvy na provádění prací v obecních lesích 
firmou Městské lesy Vysoké Mýto, zastoupenou panem Bohumírem 
Machatou., a to na dobu neurčitou. Zastupitelné hlasují o souhlasu s 
uzavřením smlouvy:

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

3) Starosta informuje o nabídce na zpracování a zajištění projektové 
dokumentace k projektu „Nový obecní chodník“ předložený firmou JAFIS 
s.r.o. Litomyšl ve výši 21.300,- Kč bez DPH. Zastupitelné hlasují o objednání:

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

4) Za rok 2016 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 905.

Diskuse :
Termín pro mikulášskou besídku se stanovuje na 3. 12. 2016.

Ukončení schůze ve 20:00 hod

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil: Stanislava Macková
Jiří Mikulecký

vyvěšeno: 20. 10. 2016
sejmuto:
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