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

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  14. 12. 2017  

přítomní zastupitelé: Jaromír Gregor
Ladislav Ryšan
Stanislava Macková
Jiří Mikulecký
Zdeněk Kubát

omluveni: Irena Vilčková
Božena Dvořáková

veřejnost: Eva Novotná
        

Zahájení schůze v 19:15 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
                     Jiří Mikulecký

                                               Stanislava Macková
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Plán lesních prací na rok 2018
2. Rozpočtové opatření č. 9
3. Stanovení inventury za rok 2017
4. Oprava obecní knihovny
5. Dětský karneval - termín 
6. Schválení rozpočtu na rok 2018
7. Poplatek za svoz komunálního odpadu
8. Rekonstrukce el. sítě v obci
9. Souhlas s umístěním stavby D35
10. Diskuze

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

1) Starosta seznámil ZO s vyúčtováním lesních prací za rok 2017, a 
přednesl plán prací na rok 2018. Počítá se s těžbou a probírkami s 
nákladem cca 220.000,-Kč, počítá se příjmy cca 225.000,-Kč. Bude 
k dispozici palivové dřevo samotěžbou, informace u starosty.

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
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2) Starosta seznámil ZO se schváleným rozpočtovým opatřením č. 9/2017, 
které je nedílnou součástí tohoto zápisu.

3) Starosta stanovil termín inventury na 31. 12. 2017, a oficiálně jmenoval:
předseda: Jiří Mikulecký
členové: Jaromír Gregor, Božena Dvořáková, Eva Novotná

4) Na začátku nového roku chce starosta zahájit práce na opravě knihovní
místnosti, na rozsahu prací se dohodne s realizační firmou Kroulík před
zahájením prací, stejně jako s rozpočtem. 

5) Termín karnevalu bude 17. 2. 2018. Občerstvení bude zajištěno.

6) ZO projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2018, který je vyrovnaný a ve
výši  na  1.890.000,-Kč.  Nikdo  nemám  připomínek,  starosta  dává
hlasovat

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Rozpočet obce Bohuňovice na rok 2018 byl schválen.

7) Cena za odvoz komunálního odpadu na rok 2018 se stanovuje ve výši
400,-Kč na občana.

8) Starosta  informuje,  že  z  důvodu  liknavosti  stavebního  úřadu
v Litomyšli, kde již 4 měsíce leží projekt na obnovu elektrické rozvodné
sítě v obci (včetně obnovy veřejného osvětlení a obecního rozhlasu), se
termín realizace přesouvá z roku 2018 na rok 2019.

9) Starosta  informuje  o  souhlasu  s  umístěním  stavby  D  35  na  obecní
pozemky  č.  631/1,  č.  604/1,  č.  609/1,  č.  609/2,  č.  726/5,  č.  775
a č. 777/2. Po projednání dává starosta hlasovat:

pro: 0 proti: 5 zdržel se: 0

10)  

Ukončení schůze v 20:00 hodin.

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil:         Jiří Mikulecký
                      Stanislava Macková

vyvěšeno: 14. 12. 2017
sejmuto:
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