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

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  19. 7. 2018  

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

omluveni: 
veřejnost:

        
Zahájení schůze v 19:15 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
                     Irena Vilčková

                                               Božena Dvořáková
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:

                                          1. Rozpočtové opatření č. 5/2018

2. Oprava fasády na obecním úřadu, výměna 
vchodových dveří, výměna okapových žlabů 

3. Nákup nábytku do obecní knihovny 

4. Příprava na výstavbu nového chodníku a veřejného 
osvětlení a rozhlasu

5. Návrh na podání žádosti na POV 2019

                                          6. Diskuze

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

doplňující body:
starosta: 1) neuhrazené poplatky za popelnice na účtu 905 

2) neuhrazené poplatky za popelnice za rok 2018
3) uvedení IT na OÚ do souladu s GDPR

1
vyvěšeno na e-desce: http://bohunovice.net/obecni-urad/e-deska



1) Starosta obce dává na vědomí rozpočtové opatření č. 5/ 2018. 
Zastupitelé rozpočtové opatření schvalují. Rozpočtové opatření je 
nedílnou součástí zápisu schůze. 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2) Opravu fasády provádí firma p. Kroulíka a starosta obce navrhuje 
výměnu okapových žlabů (firma Nechvíle) a vchodových dveří do 
budovy OÚ (firma Kutlvašr). 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

3) Starosta dává na zvážení zastupitelstvu o pokračování obecní knihovny
nebo použít stávající prostory jako obecní archív. 
Knihovna bude zachována ve zmenšeném formátu a část bude využita
jako archív.

                      pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

4) Starosta informuje o přípravách na výstavbu nového chodníku v obci a o
rekonstrukci el. sítě v obci s novým veřejným osvětlením a rozhlasem.

5) Starosta dává návrh podání žádosti  POV na rok 2019, žádost se týká
opravy fasády na kostele v naší obci.

6) Na  podrozvahovém  účtu  905  je  částka  7.600,-  Kč,  jedná  se
o neuhrazené poplatky za popelnice z předešlých let.  Jelikož se jedná
o nedobytnou pohledávku, OZ schvaluje vyřazení celé této částky z účtu
905.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

7) Za rok 2018 ještě nejsou uhrazeny poplatky za popelnice ve výši 1.200,-
Kč. 

8) Obec zadá uvedení obecní IT infrastruktury do souladu s GDPR. Bude
osloven J. Pechanec.

9) V diskuzi: nákup 1ks kontejneru na papír 

Ukončení schůze v 20:15 hodin.
Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil:           Irena Vilčková
                       Božena Dvořáková

vyvěšeno: 19. 7. 2018                                sejmuto:
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