
 O B E C  B O H U Ň O V I C E

570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  25. 2. 2016  

přítomní zastupitelé: Jaromír Gregor
Ladislav Ryšan
Božena Dvořáková
Jiří Mikulecký
Zdeněk Kubát

omluvena: Stanislava Macková
Irena Vilčková

veřejnost: Eva Novotná

Zahájení schůze v 19:00 hodin.
Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Kubát
Božena Dvořáková

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Nabídka na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce VO 

a MR

2. Oprava kříže na místním hřbitově

3. Diskuze

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

doplňující body schůze: 
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
5. Dar pro včelaře

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

1) Starosta přednesl nabídku na vypracovaní projektu na přeložení vedení 
veřejného osvětlení a místního rozhlasu do země stejně s vedením nízkého 
napětí, výše nabídky je 48.500,- Kč bez DPH

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
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2) Do 15. března je nutné podat žádost na dotaci na opravu sakrálních staveb, 
v našem případě renovaci hlavního křížku na místním hřbitově, 
parc. č. 556/3, který je v majetku obce. Na opravu obec obdržela nabídku od 
firmy Restaurování kamene Špatenka ve výši 89.500,-Kč bez DPH. Starosta 
dává hlasovat:

pro: 5                  proti: 0                            zdržel se: 0
Zastupitelé souhlasí s opravou hlavního křížku na místním hřbitově.

3) V diskuzi starosta zmínil možnost nákupu vybavení na dětské hřiště, dále 
potřebu zlepšení povrchu dolního fotbalového hřiště (vyrovnání+uválcování –
bude osloven J. Kroulík). Je v řešení požární nádrž u kulturního domu.

4) Finanční úřad Pard. kraje provedl přezkoumání hospodaření obce za rok 
2015, při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva je 
k nahlédnutí na obecním úřadě.

5) Obec (obecní úřad) obdržela žádost o poskytnutí daru od Základní 
organizace Litomyšl, ČSV, z.s. Starosta dává hlasovat o daru ve výši 1.000,-Kč.

pro: 5                  proti: 0                            zdržel se: 0

Skončení schůze ve 20:00 hod
Zapsal: Ladislav Ryšan
Ověřil: Zdeněk Kubát

Božena Dvořáková

vyvěšeno: 25. 2. 2016
sejmuto:
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