OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL
ZÁPIS

ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE

přítomní zastupitelé:

omluveni:
veřejnost:

5. 4. 2018

Jaromír Gregor
Ladislav Ryšan
Stanislava Macková
Jiří Mikulecký
Zdeněk Kubát
Irena Vilčková
Božena Dvořáková
Eva Novotná

Zahájení schůze v 19:00 hodin.
Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Jiří Mikulecký
Stanislava Macková
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
a dále starosta přednesl program schůze:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2018
2. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017
3. Návrh účetní uzávěrky za rok 2017
4. POV 2018 nové omítky na budově OU
5. Objízdná trasa z důvodu opravy silnice 35/1
6. Úklid chodníků v obci
7. Sběr nebezpečného odpadu v obci
8. Nákup nových vývěsních úředních desek
9. Obecní výlet trasa
10. GDPR – smlouva
11. Žádost o příspěvek včelařům
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0
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vyvěšeno na e-desce: http://www.bohunovice.net/e-deska

doplňující body:
- rozpočtové opatření č. 3/2018
- žádost o dar od spolku Růžový palouček
- knihovna
- dálnice D35
- les
- čarodějnice
- volby
- chodník
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
12. Diskuze
1) Starosta obce dává na vědomí rozpočtové opatření č. 2/ 2018.

Rozpočtové opatření je nedílnou součástí zápisu schůze.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
2) Byla předložena zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017. Při

přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2017 a uzavírá výrokem – bez výhrad.
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017 je nedílnou součástí zápisu
schůze.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
3) Starosta obce předložil „Návrh účetní uzávěrky za rok 2017. Uzávěrka

bude schválena na příští schůzi zastupitelstva obce. Bude podána žádost
na provedení přechodu pro chodce u horní autobusové zastávky.
4) Obec v minulém roce podala žádost na Par. Kraj, POV 2018 na nové

omítky na obecním úřadu.
pro: 7
proti: 0

zdržel se: 0

5) Obecnímu

úřadu byla doručena „Veřejná vyhláška“ ohledně
rekonstrukce silnice 1/35 v úseku Řídký – Nedošín. Objízdná trasa
povede ve směru Litomyšl - Cerekvice nad Loučnou přes obce Sedliště a
Bohuňovice v termínu od 14. 5. 2018 do 19. 8. 2018. Veřejná vyhláška
bude vyvěšena na úřední desce obce.

6) Úklid chodníků. Obec požádá Tech. služby města Litomyšl.
7) Termín svozu nebezpečného odpadu je stanoven na čtvrtek 26. 4. 2018

ve 14:30 hod. Bude uvedeno v oběžníku.
8) Starosta obce předložil návrh na nové vývěsní skříňky, které budou

umístěny před obchodem se smíšeným zbožím. Pořizovací cena bude
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cca 25.000,-Kč, osloveno bude Truhlářství Kultvašr.
9) Obecní výlet, trasa a termín. Přijímaní se návrhy, bude rozhodnuto
příště.
10) Místostarosta seznámil zastupitele s problematikou GDPR. Obec

obdržela návrh od města Litomyšl na uzavření smlouvy na výpomoc,
bude schváleno na příští schůzi.
11) Místostarosta předložil žádost na finanční dar včelařům. Zastupitelstvo

obce schválilo částku 1.500,- Kč.
pro: 7
proti: 0

zdržel se: 0

12) Starosta obce dává na vědomí rozpočtové opatření č. 3/ 2018.

Rozpočtové opatření je nedílnou součástí zápisu schůze.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
13) Obec obdržela žádost na finanční dar od spolku Růžový palouček.

Zastupitelstvo obce schválilo částku 1.500,- Kč.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
14) Je otázka ohledně existence knihovny. Do oběžníku bude uvedeno kdo

bude mít zájem o zápůjčku knih.
15)

Starosta znovu připomněl otázku obslužných komunikací okolo
budoucí D35. Okolní obce různě upřednostňují všechny tři varianty:
zelená louka, zpevněná štěrková cesta anebo asfalt. Starosta dává
hlasovat pro nejpevnější – asfaltovou variantu:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0

16) Z důvodu dlouhé zimy bylo těženo pouze v končinských lesích, v oboře

se bude znovu těžit na podzim.
17) Starosta se omlouvá z organizace čarodějnic ze zdravotních důvodů.
18) Starosta navrhuje dát do oběžníku informaci kdo bude chtít být

v zastupitelstvu na příštích 5 let ať se přihlásí u starosty.
19) Starosta informuje zastupitele o postupu ve věci výstavby chodníku na

severovýchodní části obce.
Ukončení schůze v 20:30 hodin.
Zapsal:
Ladislav Ryšan
Ověřil:

Jiří Mikulecký
Stanislava Macková
vyvěšeno: 5. 4. 2018

sejmuto:
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