OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL
ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 12. 3. 2020

přítomní zastupitelé:

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

omluveni:
veřejnost:
Zahájení schůze v 19:05 hodin.
Po přivítání na posledním zasedání starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Stanislava Macková
Zdeněk Kubát
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
a dále starosta přednesl program schůze:
1. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019
2. Rozpočtové opatření 12/2019, 1/2020 a 2/2020
3. Návrh závěrečného účtu za rok 2019
4. Diskuze

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Starosta a místostarosta dále doplnili body:
1.
2.
3.
4.
5.

Divadelní představení – ZRUŠENO
Výměna části vodovodního hlavního vedení od OÚ k rohu skladiště
Objížďka R35 přes obec
Žádost o finanční dar pro Včelaře Litomyšl
Různé

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

1) Účetní E. Novotná přednesla zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Zpráva je součástí tohoto zápisu.
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vyvěšeno na e-desce: http://bohunovice.net/obecni-urad/e-deska

2) Rozpočtová opatření č. 12/2019, 1/2020 a 2/2020 schválená starostou pro

informaci zastupitelům přečetla účetní Eva Novotná.
3) Účetní E. Novotná přednesla návrh na závěrečný účet za rok 2019. Návrh je

součástí tohoto zápisu.
4) Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v celé ČR a zákazu konání akcí s účastí

více jak 30 lidí se divadelní představení 21. 3. 2020 RUŠÍ.
5) Ve spolupráci s VHOS Česká Třebová bude letos v obci probíhat výměna částí

hlavního řadu vodovodu od budovy obecního úřadu pod obecní cestou až k
rohu skladiště nad bývalou prodejnou. Odhadovaná cena je cca 250 tis Kč bez
DPH.
6) Termín objížďky přes obec z důvodu rekonstrukce R35 je předběžně v září až

říjnu 2020.
7) Včelaři žádají o finanční dar, návrh je obvyklých 1.000,- Kč.

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Místostarosta děkuje.
8) V různém zaznělo:
• obecní výlet 23. 5. 2020 zatím platí
• je k dispozici dostatek obecního dřeva – samotěžba 1 m3 á 200,- Kč
• během letošního roku by měla být dodělána fasáda na OÚ, chodník vč.

Části u plotu u Janeckých, rozhlas, radar a osvětlení, zahájena oprava
sportovního hřiště,

Ukončení schůze v 19:50 hodin.
Zapsal:

Ladislav Ryšan

Ověřil:

Stanislava Macková
Zdeněk Kubát

vyvěšeno:

12. 3. 2020

sejmuto:

2

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

