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

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  15. 6. 2017  

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

                                               Jiří Mikulecký

veřejnost: Eva Novotná   
        
Zahájení schůze v 19:00 hodin.

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

                                               Jiří Mikulecký
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Závěrečný účet za rok 2016

2. Účetní uzávěrka 2016

3. Rozpočtové opatření č. 4

4. Vyjádření na zábor parcel na budoucí D35 

5. Diskuze

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

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

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2) Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2016. Protokol o schválení
účetní závěrky je přílohou tohoto zápisu.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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3) V souvislosti s dotací (příjem) od PK – POV ve výši 150.000,-, a výdaje
na  obětní  stůl  do  kostela  SV.  Prokopa  ve  výši  30.000,-Kč  vydává
rozpočtové opatření č. 4 Kč, které je přílohou tohoto zápisu.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

4) Firma projektující D35 – HBH s.r.o. požádala obec o vyjádření k záboru
obecních  pozemků  pod  touto  stavbou.  Stanovisko  a  vyjádření  OZ
odročuje  na  příští  schůzi.  Do  dnešního  dne  nebylo  odpovězeno  na
připomínky obce směřující k projekční firmě.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

5) Firma  Kroulík  zhotoví  odkladné  plochy  pod  kontejnery  na  tříděný
odpad  u  prodejny  a  bytovky,  a  dále  zpevněné  přístupy  do  obecního
skladiště.
Starosta navrhuje nákup kontejneru na papír a plast k bytovce.
Starosta informuje o schůzi se zástupci krajských hasičů a souvisejících
věcí, zpráva od hasičů je uložena na obecním úřadě.
Starosta informuje ohledně výročí obce: M. Jůza z Cerekvice zajišťující
občerstvení  kontrakt  zrušil,  starosta  sehnal  novou  firmu  Karlov
Litomyšl.

Zapsal: Jaromír Gregor 

Ověřil:         Božena Dvořáková
                   Jiří Mikulecký

vyvěšeno: 15. 6. 2017
sejmuto:
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