OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 6. 5. 2021
přítomní zastupitelé:

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

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……..………..
……………….

veřejnost:

Eva Novotná

……………….

Zahájení schůze v 19:15 hodin.
Po přivítání starosta navrhl ověřovatelé zápisu:

pro: 7

Stanislava Macková
Zdeněk Kubát
proti: 0

zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1.

Rozpočtové opatření č. 4/2021

2.

Schválení Závěrečného účtu za rok 2020

3.

Schválení Roční závěrky za rok 2020

4.

Rekonstrukce místní komunikace před OÚ okolo
skladiště až k bývalé prodejně č.p. 58

5.

Diskuze

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Starosta dále doplnil body:

-

připomínka k návrhu výsadby zeleně okolo nové D35
předložení projektové dokumentace D35

pro: 7

proti: 0

1

zdržel se: 0

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

1) Účetní obce předložila rozpočtová opatření č. 4/2021. Zastupitelstvo obce

nemělo připomínek a rozpočtová opatření schválilo.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
2) Účetní obce předložila závěrečný účet hospodaření obce za rok 2020,

příjmy – 3.902.780,68,-Kč, výdaje – 4.416.980,70,-Kč. Závěrečný účet
je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas s
celoročním hospodařením obce za rok 2020 a uzavírá s výrokem – bez
výhrad.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
3) Zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku za rok 2020. Protokol o schválení
závěrky je přílohou tohoto zápisu.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
4) Obec plánuje rekonstrukci místní komunikace před OÚ okolo skladiště až
k bývalé prodejně č.p. 58. Zastupitelstvo pověřuje starostu Jaromíra
Gregora jednáním za obec v této věci.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
5) Obec obdržela návrh na výsadbu zeleně okolo mimoúrovňové křižovatky
Řídký D35 od ŘSD, zastupitelstvo z návrhem nesouhlasí a zaslalo své
připomínky P. Chaloupkovi z Kornic.
6) P. Čížek z HBH přijede presentovat projekt D35 na OÚ Bohuňovice dne
21. května 2021 v 13:00 hod.

Ukončení schůze v 20:00 hodin.
Zapsal:
Ověřil:

Ladislav Ryšan
Stanislava Macková
Zdeněk Kubát

vyvěšeno:

6. 5. 2021

sejmuto:

2

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

