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

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  24. 8. 2017  

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

omluveny: Irena Vilčková
veřejnost: Eva Novotná 
        
Zahájení schůze v 19:00 hodin.

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

                                               Stanislava Macková
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Rozpočtové opatření č. 5

2. Prodej obecní parcely 725/2

3. Informace k volbám

4. Diskuze

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Doplňující body:
1. Kompetence starosty ke schvalování rozpočtových opatření
2. Program POV – veřejná prostranství

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

1)  V souvislosti s neplánovanými příjmy zastupitelstvo vyslechlo a 
schválilo rozpočtové opatření č. 5, které je nedílnou přílohou tohoto 
zápisu.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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2) Obec obdržela žádost o koupi parcely 725/2 (mezi bytovkou a J. 
Kolářem). Nabídka na prodej parcely byla 14 dnů vyvěšena, během této 
doby se žádný jiný zájemce nepřihlásil. Zastupitelé souhlasí s prodejem 
parcely za cenu 110,-Kč/m2, tzn. 125.510,-Kč.
Ve smlouvě o prodeji bude uvedeno přednostní právo obce při 
případném prodeji parcely, a dále podmínka zahájit stavbu do tří let od 
nabytí parcely.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

3) Obec  vyznačí  dvě  výlepové  plochy  pro  potřeby  politických  stran
za účelem  vyvěšení  předvolebních  plakátů,  jedna  bude  u  horní
autobusové zastávky, druhá u bývalé prodejny čp. 58.

4) Zastupitelstvo  obce  schvaluje  kompetenci  starosty  ke  schválení
rozpočtových opatření.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

5) Starosta  informuje  o  obdržení  dotace  od  Mikroregionu  ve  výši
45.000,- Kč na obnovu veřejného prostranství.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

6) V diskuzi starosta oznámil zahájení výměny oken na budově obecního
úřadu .
Dále  informoval  o  poškození  2  sloupů  (1  sloup  veřejného  osvětlení
+ 1 sloup veřejného rozhlasu) u horní zastávky projíždějícím vozidlem.

Ukončení schůze v 20:00 hodin.

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil:         Zdeněk Kubát
Stanislava Macková

vyvěšeno: 24. 8. 2017
sejmuto:
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