
OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE 24. 3. 2011  

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

Program veřejné schůze

1. Bioplynová stanice ZOD Sedliště
2. Prodej části pozemku Miroslavu Jílkovi a nákup parcel 

od Ing. Jana Vaňouse
3. Dotace z MAS Litomyšl
4. Úklid obce
5. Pálení čarodějnic
6. Výlet

1. Miroslav Jílek zastupitelům přednesl návrh na vybudování bioplynové 
stanice o jmenovitém výkonu 500kW, jedna varianta umístění je na 
středisku v Sedlištích, druhá je na středisku v Bohuňovicích. Návrh 
obsahuje variantu výroby el. energie a následné připojení do sítě ČEZ. 
V případě neschválení připojení ze strany ČEZu je možné vyrábět pouze 
bioplyn a ten následně dále distribuovat. Protože se jedná pouze o 
předběžné stanovisko na žádost ČEZu, a uvedená stavba není v rozporu 
s územním plánem obce, zastupitelé jednohlasně vyjádřili předběžné 
souhlasné stanovisko s vybudováním bioplynové stanice.

2. OZ obce na základě zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 3.3.2011 
schválilo prodej ideální  části 2/9 pozemku č.p. 639/1  panu Miroslavu 
Jílkovi, Bohuňovice 59.
Obec odkoupí: od Ing. Jana Vaňouse stavební parcely č.p. 134 a 150, 
pozemkové parcely č.p. 641/2, 641/3, 725/2 a nově vzniklou parcelu 
641/4. v k.ú. Bohuňovice u Litomyšle.

3. Starosta po zasedání MAS oznámil možnost získání dotací na další 
etapu rekonstrukce chodníků.

4. V sobotu 26.3. proběhne jarní úklid obce: zametení chodníků, svoz 
roští z ořezaných stromů, oprava kolotoče, apod.

5. Dne 30.4. budou za obecním úřadem páleny čarodějnice. Bude uzená 
vepřová kýta, klobásy a točené pivo.



6. Výlet – termín 11.6., varianta Rožnov pod Radhoštěm, odpolední výlet 
na Pustevny. Dětem bude hrazen vstup do skanzenu a na Pustevny. 
Poplatek za dospělého 100,00  Kč  bude zaplacen při přihlášení. 
Termín přihlášení na výlet je do 10.5.2011.

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

veřejnost: Miroslav Jílek

zapsal: Ladislav Ryšan
ověřil: Jaromír Gregor
schválil: Jiří Mikulecký

Jaromír Gregor 
starosta

vyvěšeno: 25. 3. 2011
sejmuto: 


