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

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
ZE DNE  29. 11. 2018  

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

omluveni:
veřejnost:

        
Zahájení schůze v 19:15 hodin.

Po přivítání na posledním zasedání starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Jiří Mikulecký
Božena Dvořáková

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:

1. Projednání zahájení územního řízení D35

2. Rozpočtová opatření č. 8 a 9/2018

3. Návrh rozpočtu obce na rok 2019

4. Žádost o finanční příspěvek MŠ Sedliště

5. Seznámení s plánem inventur obce za rok 2018

6. Diskuze

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

doplňující body:

starosta: 1. Cena odvozu TKO na rok 2019
2. Cena vodného na rok 2019

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

1) Dne 14. 12. 2018 v 10:00 hod se bude v Litomyšli konat veřejné projednání 
zahájení územního řízení D35. Starosta i místostarosta se zúčastní.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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2) Starosta obce dává na vědomí rozpočtové opatření č. 8 a 9 / 2018, účetní 
seznámila ZO s jednotlivými položkami. Zastupitelé obě rozpočtová opatření 
schvalují. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí zápisu schůze.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

3) Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2019 ve výši 2.266.000,- Kč 
na straně příjmu i výdajů. Návrh je součást tohoto zápisu.

4) Obec obdržela žádost o finanční příspěvek od MŠ Sedliště. ZO žádost 
projednalo a schválilo příspěvek 5.000,-Kč.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

5) Starosta oznamuje plán inventur za rok 2018 na 31. 12. 2018, ve složení: 
předseda: Jiří Mikulecký
členové: Božena Dvořáková, Irena Vilčková, Ladislav Ryšan

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
OZ schválilo plán inventur za rok 2018.

6) Cena za svoz TKO od svozové firmy LIKO na rok 2019 je zvýšena na 684,-Kč, 
poplatek za občana zůstává na 400,-Kč, splatný do konce března 2019.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

7) Starosta informuje o ceně vodného na rok 2019, na zasedání Skupinového 
vodovodu Bohuňovice byla odsouhlasena cena za 1 m3 vody na rok 2019 ve 
výši 41,-Kč.

8) Obec obdržela návrh na zrušení termínovaného vkladu v Komerční bance ve 
výši cca 500 tis Kč. Starosta dává hlasovat:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

9) V diskuzi informuje starosta o termínu obecního výletu na Macochu, 
a to 25. května 2019.

Rekonstrukce knihovny je hotova a je připravena k nastěhování knih.
V obecních lesích je dokončeno kácení, na pasekách jsou ještě zbytky palivového 
dřeva pro samosběr, informace u starosty.
Starosta informuje ZO o způsobu financování výstavby nového chodníku, 
elektrifikace obce a nového veřejného osvětlení.
Dále informuje o možném termínu zahájení přeložení/rekonstrukce elektrického 
vedení do země, a to už v průběhu ledna v případě příznivého počasí.

Ukončení schůze v 20:00 hodin.

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil: Jiří Mikulecký
Božena Dvořáková

vyvěšeno: 29. 11. 2018                                sejmuto:
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