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

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
ZE DNE    11  .   11  . 20  21  

přítomní zastupitelé:            Jaromír Gregor ……………….
Ladislav Ryšan ……………….
Stanislava Macková ……………….

           Jiří Mikulecký ……………….
                                                         Irena Vilčková ……………….

Zdeněk Kubát ……………….

přítomní zastupitelé: Božena Dvořáková omluvena

veřejnost:                                  Eva Novotná ……………….
        

Zahájení schůze v 19:00 hodin.

Po přivítání starosta navrhl ověřovatelé zápisu:

Jiří Mikulecký
Zdeněk Kubát

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

přednesl program schůze:

1. Vybudování chodníku vedeného podél přeložky SO 07-120 
(silnice II/317)

2. Řešení odvodnění na pozemcích č. 586 a 612/6

3. Prodej pozemků v k. ú. Řídký dle smlouvy ŘSD

4. Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2021

5. Diskuze

pro: 6  proti: 0 zdržel se: 0

a doplnil body:
1. Návrh rozpočtu na rok 2022
2. Návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2025

pro: 6  proti: 0 zdržel se: 0
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1) Starosta informuje o podobě chodníku podél SO 07-120 (silnice II/317) - 
mostu nad budoucí D35 směrem do Sedlišť. Část bude hrazena z rozpočtu 
dálnice, část mimo dálnici (na k.ú. Bohuňovice) bude muset obec 
zafinancovat sama (část bude financovat obec Sedliště).

pro: 6  proti: 0 zdržel se: 0

2) Na řešení odvodnění na pozemcích č. 586 a 612/6 bude vypracován 
projekt, osloven bude projektant Ing. Střeštík.

3) Obec obdržela návrh smlouvy od ŘSD na odkup částí pozemků dotčených 
novou silnicí D35. Starosta dává hlasovat o smlouvě:

pro: 6  proti: 0 zdržel se: 0

- zastupitelé prodej pozemků schválili.

4) Účetní předložila a přečetla rozpočtová opatření č. 9 a 10/2021.

5) Účetní předložila a přečetla návrh rozpočtu na rok 2022.

6) Účetní předložila návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2025.

7) V diskuzi starosta informoval ohledně kulturních akcí s ohledem na 
covidovou situaci:

- Mikulášská besídka se ruší
- vánoční koncert – zatím otevřen – termín bude oznámen

Do konce roku bude nutné schválit novou vyhlášku o svozu 
komunálního odpadu a zvýšení poplatku za popelnici – návrh je 
500,- Kč (dosud byl 400 ,- Kč).

Ukončení schůze v 20:00 hodin.

Zapsal: Ladislav Ryšan
Ověřil: Jiří Mikulecký

Zdeněk Kubát

vyvěšeno: 11. 11. 2021 sejmuto:
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