OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL
ZÁPIS

ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE

přítomní zastupitelé:

omluveni:
veřejnost:

10. 5. 2018

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

Zahájení schůze v 19:15 hodin.
Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Kubát
Božena Dvořáková
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
a dále starosta přednesl program schůze:
1. Rozpočtové opatření č. 4/2018
2. Schválení roční uzávěrky za rok 2017
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2017
4. Smlouva s HBH projekt – přístupy na pozemky
5. Smlouva s městem Litomyšl - GDPR
6. Oprava fasády na budově OÚ
7. Diskuze
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

doplňující body:
starosta – schválení dotace na fasádu OÚ
místostarosta – obecní kronika – stav?
1) Starosta obce dává na vědomí rozpočtové opatření č. 4/ 2018.

Rozpočtové opatření je nedílnou součástí zápisu schůze.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
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vyvěšeno na e-desce: http://bohunovice.net/obecni-urad/e-deska

2) Účetní přečetla závěrečný účet hospodaření obce za rok 2017, konkrétně

příjmy a výdaje. Závěrečný účet je přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
za rok 2017 a uzavírá výrokem – bez výhrad.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
3) Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2017. Protokol o schválení

účetní závěrky je přílohou tohoto zápisu.
pro: 7
proti: 0

zdržel se: 0

4) Starosta obce předložil „Smlouvu s HBH Praha o přístupu na pozemky

na budoucí trasu silnice D35“.
pro: 7
proti: 0

zdržel se: 0

5) Místostarosta obce informuje o Smlouvě s městem Litomyšl – GDPR.

Směrnice je připravená, obec dosud neobdržela smlouvu o zřízení
pověřence. Směrnice a smlouva bude schválena na příští schůzi 24. 5.
6) Rekonstrukce fasády na Obecním úřadu. Přední stěna budovy bude

pouze vyhrubována (z důvodu nové elektroinstalace, která se bude dělat
příští rok).
7) OZ schvaluje dotaci na fasádní práce od PK ve výši 60% - 160.000,-Kč,

viz usnesení č. 2/2018.
pro: 7
proti: 0

zdržel se: 0

8) B. Dvořáková informovala o postupu zpracování zápisu obecní kroniky.

Chybí cca posledních 5 let. Bude dopsáno do konce roku 2018.
9) Body v diskusi:
a. 3-měsíční objížďka R35 ze směru od Litomyšle přes Sedliště a

Bohuňovice, do Švábenic a do Cerekvice n. Loučnou.
b. poškození obecního lesa v důsledku požáru je předběžně vyčísleno
na 110.000,-Kč, konečná cena bude stanovena na konci veget.
období.
Ukončení schůze v 20:00 hodin.
Zapsal:
Ladislav Ryšan
Ověřil:

Zdeněk Kubát
Božena Dvořáková

vyvěšeno: 10. 5. 2018

sejmuto:
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