
OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE 3. 3. 2011  

Po přivítání a úvodním slovu starosta přednesl program schůze. Po doplnění 
programu starosta zahájil schůzi.

Program veřejné schůze

1. Odkoupení části parcely č.p. 639/1 od p. Miroslava Jílka, 
Bohuňovice 59, o výměře 17,7 aru, a následná směna 
pozemků s p. Ing. Janem Vaňousem za parcely č.p. 641/2; 
641/3; 725/2

2. Oprava výsadby v remízu, skácení lípy a dvou bříz 
u kulturního domu v obci (špatný stav, nebezpečí úrazu)

3. Zabezpečení alarmem budovy kostela Sv. Prokopa
4. Položení potrubí kanalizace na povrchovou vodu na spodní 

části obce (okolo p. Vorby)
5. Oprava vchodů na hřbitov
6. Schválení návrhu rozpočtu Mikroregionu Litomyšlsko
7. Nabídka odkoupení obecní budovy (skladiště) na parcele 

č. 79
8. Termín a trasa výletu
9. Zrušení funkce administrativního pracovníka
10.Diskuse

1. Obec Bohuňovice provede směnu části pozemku č.p. 639/1 o výměře 17,7 aru 
s panem Miroslavem Jílkem, Bohuňovice 59, za část parcely 631/2 a potom 
následně smění pozemky č.p. 641/2; 641/3; 725/2 v držení pana ing. Vaňouse 
za nově vzniklou parcelu na pozemku č.p. 639/1.

2. Oprava výsadby Tržeckého remízu. Bude provedeno zastřižení líp podél cesty 
a dosázení chybějících trnkových keřů v remízu. U kulturního domu v obci 
budou skáceny dvě břízy a jedna lípa, které jsou v havarijním stavu.

3. Firma FORTECH Litomyšl nainstaluje alarm do budovy kostela Sv. Prokopa s 
tím, že firma FORTECH bude v roce 2012 a 2013 osvobozena od placení 
nájmu antény na budově kostela. Bude uzavřena smlouva mezi firmou 
FORTECH Litomyšl a Obcí Bohuňovice.

4. Ve spodní části obce (okolo zahrady pana Vorby) bude provedeno zatrubnění 
kanalizace na povrchovou vodu v úseku cca 50 m. Na realizaci bude oslovena 
firma pana J. Kroulíka.



5. Oprava vchodů na hřbitov a následné položení zámkové dlažby  u hřbitova 
a v prostoru pro kontejner na odpad.

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtem Mikroregionu Litomyšlsko 
pro rok 2011 a usnesením číslo 2/2011 rozpočet schválilo.

7. Prodej budovy skladiště na parcele č. 79 bude řešen na další schůzi.

8. Termín výletu je naplánován na 28. 5. 2011, návštěva Westernového městečka 
Šiklův mlýn nebo Boskovice. Místo bude ještě upřesněno.

9. Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zrušení funkce administrativního 
pracovníka k 31.3.2011.

10.Jarní úklid v obci – termín bude upřesněn Obec obdržela žádost o finanční 
příspěvek - Český svaz včelařů, základní  organizace Litomyšl. Obec přispěje 
částkou 1.000,00 Kč.

přítomní: Jaromír Gregor, Zdeněk Kubát, Ladislav Ryšan, 
Eva Novotná, Irena Vilčková, Božena Dvořáková,
Jiří Mikulecký

veřejnost: Miroslav Jílek, Jan Vaňous, Zdislava Vaňousová

zapsala: Eva Novotná
ověřil: Ladislav Ryšan
schválil: Jaromír Gregor

Jaromír Gregor 
starosta

vyvěšeno: 3. 3. 2011
sejmuto: 


