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

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
ZE DNE  28. 3. 2019  

přítomní zastupitelé: Jaromír Gregor
Ladislav Ryšan
Irena Vilčková  
Božena Dvořáková
Zdeněk Kubát

omluveni: Jiří Mikulecký   
Stanislava Macková

veřejnost:
        

Zahájení schůze v 19:10 hodin.

Po přivítání na posledním zasedání starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Irena Vilčková
Zdeněk Kubát

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:

          1. Schválení smlouvy o úvěru u Kom. banky

                                        2. Schválení závěrečného účtu za rok 2018

3. Schválení roční uzávěrky za rok 2018

4. Výroční zpráva za rok 2018

5. Řešení mostu mezi obcemi Sedliště a Bohuňovice

6. Žádost o finanční dar „Růžový palouček“

7.  Diskuze   

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

doplňující body:
starosta: - stavební dozor na výstavbu chodníku

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

1) Obec prostřednictvím starosty vyjednal úvěr u Komerční banky Svitavy na 
opravu obecního chodníku ve výši 3.000.000,- mil Kč s měsíčními splátkami 
ve výši 57.700,-Kč, první splátka 31. 12. 2019, poslední splátka 31. 3. 2024 
bude ve výši 57.300,-Kč.

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

1
vyvěšeno na e-desce: http://bohunovice.net/obecni-urad/e-deska



2) Účetní obce předložila závěrečný účet hospodaření obce za rok 2018, 
příjmy – 3.294.840,-Kč, výdaje – 2.569.290,-Kč. Závěrečný účet je přílohou 
tohoto zápisu. Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 
obce za rok 2018 a uzavírá s výrokem – bez výhrad.
             pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

3) Zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku za rok 2018. Protokol o schválení 
uzávěrky je přílohou tohoto zápisu. 

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

4) Starosta předložil a dává na vědomí Výroční zprávu za rok 2018, která je 
součástí tohoto zápisu.

5) Starosta oznámil zastupitelstvu jednání s obcí Sedliště o vytvoření územní 
studie na chodník nebo cyklostezku mezi obcemi Bohuňovice a Sedliště a tím,
aby navazovaly na zamýšlený most nad D35.

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

6) OZ navrhlo finanční dar Spolku Růžový palouček 1.500,-Kč.
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

7) Stavební dozor na výstavbu nového obecního chodníku bude vykonávat firma 
Jafis, cena cca 62.000,-Kč + DPH

8) V diskuzi – sraz na výlet do Macochy a ZOO + DinoParku ve Vyškově v 6:30h 
u horní autobus. zastávky. Vstupné pro děti bude pravděpodobně zaplacené 
v plné výši.

Ukončení schůze v 20:15 hodin.

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil: Irena Vilčková
Zdeněk Kubát

vyvěšeno: 28. 3. 2019                                sejmuto:
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