OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 20. 12. 2018
přítomní zastupitelé:

Jaromír Gregor
Ladislav Ryšan
Stanislava Macková
Jiří Mikulecký
Irena Vilčková
Božena Dvořáková

omluveni:
veřejnost:

Zdeněk Kubát

Zahájení schůze v 18:15 hodin.
Po přivítání na posledním zasedání starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Jiří Mikulecký
Irena Vilčková
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
a dále starosta přednesl program schůze:
1. Rozpočet na rok 2019

2. Rozpočtové opatření č. 10/2018 a č. 11/2018
3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
za rok 2018
4. Zpráva o hospodaření s lesem za rok 2018
5. Plán lesních prací na rok 2019
6. Zpráva k Územnímu řízení D 35
7. Udělení souhlasu starostovi obce k podání žádosti
o úvěr u Komerční banky na výstavbu „Nový
chodník v obci Bohuňovice“.
8. Diskuze
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

doplňující body:
1. Žádost o finanční dar pro Charitu Litomyšl
2. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019-2022
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0

starosta:
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1) Ke zveřejněnému návrhu rozpočtu obce na rok 2019 nejsou žádné

připomínky. Starosta dává hlasovat:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Rozpočet obce ve výši 2.266.000,- Kč na straně příjmu i výdajů pro rok 2019
je schválen.
2) Starosta obce dává na vědomí rozpočtové opatření č. 10 a 11/2018, účetní

seznámila ZO s jednotlivými položkami. Zastupitelé obě rozpočtová opatření
schvalují. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí zápisu schůze.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
3) Starosta seznámil ZO s výsledkem Zápisu z dílčího přezkoumání

hospodaření obce za rok 2018, závěrem je konstatováno, že nebyly
zjištěny nedostatky.
4) Starosta dává na vědomí rozpočet těžebních prací v obecních lesích za rok

2018.
5) Starosta dává na vědomí plán těžebních prací v obecních lesích za rok 2019.

Plánované výnosy: 400.000,-Kč (prodej dřeva)
náklady: 260.000,- Kč (těžební práce + výsadba)
6) Starosta + místostarosta se zúčastnili jednání ohledně územního řízení D35.

Byla vznesena připomínka k ochraně vodního zdroje, nicméně ochranné
pásmo je vzdálené od navrhované D35 cca 400 m.
7) Starosta informuje o plánu zainvestování výstavby nového chodníku

v jihovýchodní části obce. Přislíbená dotace je 85%, na celou částku si obec
vezme úvěr. ZO uděluje souhlas starostovi obce k podání žádosti o úvěr

u Komerční banky na výstavbu „Nový chodník v obci Bohuňovice“.
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

8) ZO schvaluje finanční dar Charitě Litomyšl ve výši 3.000,-Kč.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

9) ZO schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019 -

2022, který je součástí tohoto zápisu.
pro: 6
proti: 0

zdržel se: 0

10) V diskuzi informuje starosta o termínu Tříkrálové sbírky 5. 1. 2019.

Ukončení schůze v 19:00 hodin.
Zapsal:

Ladislav Ryšan

Ověřil:

Jiří Mikulecký
Irena Vilčková

vyvěšeno:

20. 12. 2018

sejmuto:
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