OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL
ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 14. 5. 2020

přítomní zastupitelé:

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

omluveni:

Irena Vilčková

veřejnost:
Zahájení schůze v 19:15 hodin.
Po přivítání na posledním zasedání starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Božena Dvořáková
Jiří Mikulecký
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
a dále starosta přednesl program schůze:
1. Schválení Závěrečného účtu za rok 2019
2. Schválení Roční závěrky za rok 2019
3. Rozpočtové opatření 3/2020 a 4/2020
4. Výroční zpráva za rok 2019
5. Diskuze
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Starosta a místostarosta dále doplnili body:

1. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno
2. Připomínka k hydrantu od Mgr. M. Kašparové

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

1) Účetní obce předložila závěrečný účet hospodaření obce za rok 2019,

příjmy – 3.936.499,08,-Kč, výdaje – 6.818.900,23,-Kč. Závěrečný účet je
přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2019 a uzavírá s výrokem – bez výhrad.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
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2) Zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku za rok 2019. Protokol o schválení

uzávěrky je přílohou tohoto zápisu.
pro: 6
proti: 0

zdržel se: 0

3) Rozpočtové opatření č. 3/2020 a č. 4/2020 přečetla zastupitelům účetní Eva

Novotná, jsou součástí tohoto zápisu.
pro: 6
proti: 0

zdržel se: 0

4) Starosta předložil a dává na vědomí Výroční zprávu za rok 2019, která je

součástí tohoto zápisu.
5) Energomontáže Votroubek s.r.o. žádá o spolupráci s uzavřením Smlouvy o

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro udělení
souhlasu s realizovanou akcí: IZ-12-2000407, ŘSD-D35 Džbánov – LitomyšlVN-přeložka vn.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
6) Obec obdržela podání od Mgr. M Kašparové při rekonstrukci vodovodního

řadu před č.p. 9 o posun nového hydrantu na původní místo nebo realizaci
podzemním hydrantem. Starosta odpoví dopisem.
7) V diskuzi zaznělo:
• naproti prodejně potravin se objevila jáma nad kanalizací,

pravděpodobně v místě výkopu loni rekonstruovaného elektro vedení. V
rámci záruky bude oslovena dodavatelská firma.

Ukončení schůze v 20:00 hodin.
Zapsal:

Ladislav Ryšan

Ověřil:

Božena Dvořáková
Jiří Mikulecký

vyvěšeno:

14. 5. 2020

sejmuto:
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