
 O B E C  B O H U Ň O V I C E
570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  29. 12. 2016  

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

omluven:

veřejnost: Eva Novotná           

Zahájení schůze v 17:00 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Božena Dvořáková
Zdeněk Kubát

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Schválení rozpočtu na rok 2017

2. Diskuze

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

starosta doplnil další body:
3. Vyhláška o odpadech č.1/2016
4. Veřejnoprávní smlouva o přenesené působnosti
5. Rozpočtové opatření č. 6/2016

1) Zastupitelé projednali návrh rozpočtu, ke kterému nebyly žádné 
připomínky. Starosta dává hlasovat

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Rozpočet na rok 2017 byl schválen.
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2) Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním 
poplatku na provoz systému a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

3) Obec obdržela od města Litomyšle návrh na veřejnoprávní smlouvu 
o vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 13/1994 Sb. zákon 
o pozemních komunikacích (silniční zákon). Smlouva bude projednána 
počátkem roku 2017.

4) Účetní přečetla rozpočtové opatření číslo 6/2016 (dotace na opravu křížku
na hřbitově, navýšení příjmů z daní, apod.), které je nedílnou součástí tohoto
zápisu.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

5) V diskuzi bylo projednáno:
-  termín  karnevalu  se  stanovuje  na  sobotu  11.  2.  2017  od  14:00  hod
v kulturním zařízení v Bohuňovicích. Všichni jsou srdečně zváni.
- Tříkrálová sbírka bude v neděli 8. 1. 2017 v odpoledních hodinách.
- navýšení mzdy pro účetní o 1.000,-Kč.

Ukončení schůze ve 18:00 hod

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil: Božena Dvořáková
Zdeněk Kubát

vyvěšeno: 29. 12. 2016
sejmuto:
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