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

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
ZE DNE  7. 3. 2019  

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

omluveni: Irena Vilčková
veřejnost:

        
Zahájení schůze v 19:07 hodin.

Po přivítání na posledním zasedání starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Stanislava Macková
Jiří Mikulecký

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

2. Návrh závěrečné zprávy účtu za rok 2018

3. Zpráva o výběrovém řízení „Nový obecní chodník“

4. Zpráva o výběrovém řízení „Rekonstrukce VO a MR“

5. Žádost včelařů o finanční dar

6. Zřízení úvěru u Komerční banky „Nový chodník“cena dle 
výběrového řízení

7. Diskuze        

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

doplňující body:
starosta: 1. Nabídka odkoupení lesa parc. č. 307 v k.ú. Bohuňovice

2. Členský příspěvek za hasiče
3. Rozpočtová opatření č. 1/2019 a č. 2/2019 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

1) Starosta informuje o výsledku zprávy o hospodaření obce za rok 2018, nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. Starosta navrhuje vyplatit účetní 3.000,- Kč.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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2) Starosta seznámil ZO s návrhem závěrečného účtu za rok 2018. Výsledek 
hospodaření: + 760.821,- Kč. Návrh je součástí tohoto zápisu.

3) Dne 21. 2. se ve firmě Jafis s.r.o.  Litomyšl za přítomnosti Ing. J. Kysilky 
konalo výběrové řízení na akci „Nový obecní chodník“. Ze tří oslovených 
firem byla dle daných kritérií (nejnižší cena) vybrána firma Kroulík Sedliště 
s výslednou cenou 2.969.236,-Kč. Starosta dává hlasovat:

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

4) Dne 21. 2. se ve firmě Jafis s.r.o.  Litomyšl za přítomnosti Ing. J. Kysilky 
konalo výběrové řízení na akci „Rekonstrukce VO a MR“. Ze čtyř oslovených 
firem byla dle daných kritérií (nejnižší cena) vybrána firma Energoland spol. 
s.r.o s výslednou cenou 2.556.226,-Kč. Starosta dává hlasovat:

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

5) Obec obdržela žádost od Včelařů Litomyšl na finanční dar, návrh je 1.000,-
Kč.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

6) Akce „Nový obecní chodník - Bohuňovice“ bude financován z úvěru od 
Komerční banky na cca 2,9 mil Kč. V případě schválení dotace bude její výše 
až 85 % ceny.
Zastupitelé obce pověřují starostu obce Jaromíra Gregora k jednání o zřízení 
úvěru v Komerční bance Svitavy.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

7) Paní Z. Ludvíčková nabídla obci 14.055 m2 lesa za cenu 170.000,- Kč. 
Zastupitelstvo vzalo nabídku na vědomí.

8) ZO zaplatí příspěvek za za aktivní členy dobrovolných hasičů – 100,-Kč za 
každého člena.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

9) Starosta dává na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2019 a č. 2/2019, účetní 
seznamuje s detaily.

10) V diskuzi se hovoří o obecním výletě, o vyčištění propustku pod silnicí před 
bytovkou, jarní úklid chodníků, 

Ukončení schůze v 20:15 hodin.

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil: Stanislava Macková
Jiří Mikulecký

vyvěšeno: 7. 3. 2019                                sejmuto:
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