
OBEC BOHUŇOVICE
57001 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE 12. 4. 2012  

zastupitelé Jaromír Gregor, Jiří Mikulecký, Eva Novotná,
Irena Vilčková, Stanislava Macková, Ladislav Ryšan 

nepřítomný Zdeněk Kubát
veřejnost Božena Dvořáková

Po přivítání a úvodním slovu starosta přednesl program schůze.

Program veřejné schůze

1. Oprava chodníků v obci 
2. Položení potrubí v úseku vyústění povrchové kanalizace
3. Nové jízdní řády s platností od 1. 4. 2012
4. Schválení práce na dohodu u p. Pavla Mlčocha
5. Program výletu a termín
6. Diskuse

J. Mikulecký doplnil program schůze o bod Poplatky hasičů.

1) Starosta navrhl další etapu opravy chodníků, a to od příjezdu k domu čp. 24 
(M. Zavřelová) až po bývalou hospodu u Švábů, a na druhé straně od čp. 27 
(D.  Pilařová)  až  po  konec  před  prodejnou  potravin.  Celkem  se  jedná 
o cca 130 běžných metrů. Bude oslovena firma Colas CZ a.s., která prováděla 
předchozí etapy, pro dodání cenové nabídky.

2) Stavební  firma  Kroulík  Sedliště  byla  oslovena  pro  zpracování  nabídky 
na zatrubnění povrchové kanalizace od křižovatky na Cerekvice nad Louč. až 
po  zadní  humenní  cestu.  Rozsah zakázky se  bude odvíjet  od celkové ceny 
a získaných dotací.

3) Od 1.  4.  2012  platí  nové  jízdní  řády.  Připomínka zastavení  autobusů byla 
akceptována, každý autobus, který obcí projíždí, zde také zastavuje. U hotelu 
Dalibor  zastavují  vybrané  spoje.  Firma  Oredo  oznamuje,  ať  připomínky 
k jízdním  řádům  občané  podávají  na  obecním  úřadě  a  následně  budou 
v průběhu dubna/května znovu projednány.

4) V současné době nezaměstnaný Pavel Mlčoch se obrátil na starostu s prosbou 
o práci. Byla mu nabídnuta práce na dohodu v rozsahu 4.000,- Kč / měsíc, 
(300 hodin / rok) pan Pavel Mlčoch nabídku přijal.



5) Termín letošního výletu je  dohodnut na neděli  3.  6.  2012,  místo výletu je 
westernové městečko Šiklův mlýn. Za 1 dospělého se bude vybírat 100,-Kč, 
dítě do 18-ti let zdarma. Odjezd od horní zastávky bude v 8:00h. Vstupné do 
Šiklova mlýna si budou dospělí hradit sami, dětem vstupné uhradí obec.

6) Je třeba zaplatit každoroční členský příspěvek za každého člena SDH ve výši 
100,-  Kč,  jedná  se  o  10  členů.  Starosta  dává  hlasovat,  zda  příspěvek 
za všechny členy zaplatí obec. Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.

7) V diskusi:
1. Starosta zastupitele informuje, že obec obdržela od MěÚ Litomyšl stavební 

povolení na chodník a opěrnou zeď – od vjezdu k ZOD na jižní konec obce.
2. Svoz nebezpečného odpadu je letos stanoven na 9. 5. 2012
3. Uhradit poplatek za svoz odpadu zbývá 8-9 spoluobčanům.
4. Na  tradiční  čarodějnice  je  dohodnuto  pořízení  2  vepřových  kýt, 

od návštěvníků se bude vybírat pouze za alkohol.
5. Ochotnické divadlo z Makova přijede s novým kusem během podzimu.
6. Oprava  výsadby  v  remízu  bude  z  důvodu  jarního  sucha  provedena 

na podzim tohoto roku.

Zapsal: Ladislav Ryšan 
Ověřil: Eva Novotná
Schválil: Stanislava Macková

vyvěšeno: 12. 4. 2012
sejmuto:


