
 O B E C  B O H U Ň O V I C E

570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  2. 4. 2015  

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

                                                          

veřejnost: Eva Novotná 
Václav Beneš

                                                          

Zahájení schůze v 19:00 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:

Stanislava Macková 
Jiří Mikulecký

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:

1. Vydání vyhlášky č. 1/2015 - třídění odpadu
2. Prodej parcely č. 838/18
3. Jarní úklid obce +chodníky 
4. Rekonstrukce chodníku v obci
5. Dokončení opravy budovy č. 51 (skladiště)
6. Likvidace bioodpadu v obci
7. Závěrečný účet za rok 2014
8. Kontrolní zpráva z auditu za rok 2014
9. Hodinová sazba brigádnických prací
10. Diskuze 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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1) Obec aktualizuje vyhlášku o třídění odpadu o třídění kovů 
a biologického odpadu. Třídění odpadů typu plast, sklo, papír nebo 
nebezpečný odpad bude i nadále probíhat jako doposud. Starosta dává 
hlasovat 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Obecní zastupitelstvo se usneslo na vydání Obecně závazné vyhlášky 
obce Bohuňovice č. 1/2015 viz Usnesení č. 1/2015.

2) Obec obdržela na nabídku prodeje parcely č. 838/18 dvě nabídky: 
od Václava Beneše a od Ladislava Ryšana.

- V. Beneš – záměr - břeh odbagrovat a rozšířit zahradu, oplotit. 
Na vlastní náklady vystaví opěrnou zeď.
- L. Ryšan – záměr – ponechat břeh, využití jako zahrada, 
neoplocovat. Nákupní cenu nabízí 15.000,-Kč (104,90,-Kč/m2)

Starosta dává hlasovat o ceně 20,97,-Kč/m2 pro Václava Beneše

pro: 5 proti: 2 zdržel se: 0

Parcela  prodána  za  cenu  3.000,-Kč.  Náklad  5.000,-Kč  za  zaměření  
a vytyčení parcely platí kupující.

3) Pavel Mlčoch provedl v rámci jarního úklidu obce zametení chodníků
v obci a tradiční úklid příkopů na katastru obce. 

4) Starosta navrhuje rekonstrukci zbývající části chodníků – před č. 49, 
36 a 37, a dále před čp. 55 až k autobusové zastávce, konečný rozsah 
bude odvislý od výše cenových nabídek. Náklady budou hrazeny 
částečně z POV 2015.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

5) Starosta informuje o poslední fázi opravy budovy skladiště čp. 51 – 
výměna vrat. Celkový náklad cca 60.000.- Kč (2 x 30.000,-Kč), vrata 
zhotoví truhlářství Kutlvašr.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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6) Starosta připomíná možnost získání příspěvku pro nákup 
kompostéru od obce ve výši 50% nákupní ceny za 1 kompostér (po 
předložení dokladu). Obec bude informovat občany obecním 
oběžníkem.

7) Závěrečný účet za rok 2014 bude projednána na příští schůzi 
zastupitelstva.

8) Kontrolní zpráva z auditu za rok 2014 bude projednána na příští 
schůzi zastupitelstva.

9) Starosta navrhuje hodinovou sazbu za brigádnické práce na obci 
na 80,-Kč/hod.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

9) V diskuzi starosta připomněl tradiční výlet, termín je určen na sobotu
30. 5. 2015. Čarodějnice budou 30. 4. za obecním úřadem, pití bude 
zajištěno, uzeniny na opékání s sebou.

Ukončení schůze ve 20:30 hod

Zapsal: Ladislav Ryšan
   
Ověřil:  Stanislava Macková 

Jiří Mikulecký

vyvěšeno: 2. 4. 2015
sejmuto:
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