OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 24. 3. 2022
přítomní zastupitelé:

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

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

veřejnost:

Eva Novotná
Martin Švec

……………….

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

pro:

Jiří Mikulecký
Zdeněk Kubát
proti: 0

zdržel se: 0

přednesl program schůze:
1. Návrh závěrečného účtu za rok 2021, a „Zpráva o přezkoumání

hospodaření za rok 2021“
2. Rozpočtové opatření č. 1/2022 a č. 2/2022
3. Prodej parcel dle kupní smlouvy ležící pod budoucí D 35
4. Žádost o finanční příspěvek Červený Kostelec
5. Nákup kontejnerů na komunální odpad (barva černá)
6. Příspěvek na hasiče na rok 2022

1) Účetní obce předložila návrh závěrečného účtu obce, který bude schválen

na příští schůzi zastupitelstva obce. Nebylo připomínek.
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vyvěšeno na e-desce: http://bohunovice.net/obecni-urad/e-deska

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

2) Starosta dává na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a č. 2/2022. Rozpočtová

opatření jsou nedílnou součástí zápisu ze schůze zastupitelstva
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

3) Starosta obce předkládá kupní smlouvy na odkup parcel pod budoucí

dálnicí D 35. Jedná se o parcely ve vlastnictví obce v K.ú. Bohuňovice
jedná se o parcely č. 850/9; č.850/12; č.850/31; č.850/38; č.604/10 a
č. 850/27. Smlouvy jsou nedílnou součástí zápisu schůze.
Starosta obce předkládá žádost p. Jana Šafránka na odkup parcel č. 792/51
o výměře 338 m² a č. 791/20 o výměře 273 m². Zastupitelstvo obce
schválilo cenu 100 Kč/m².
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

4) Starosta předkládá žádost „Oblastní charita Červený Kostelec“, o finanční
příspěvek. Darovací částka činí 2000,00 Kč.
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

5) Starosta obce dává ke schválení nákup kontejneru na komunální odpad,
barva černá. Obec zakoupí 2ks kontejneru.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
6) Starosta žádá o uhrazení poplatku za hasiče na rok 2022, poplatek na
člena činí 100,00 Kč, celková částka činí 700,00 Kč.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0

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

Jaromír Gregor
Jiří Mikulecký
Zdeněk Kubát

vyvěšeno:

25. 3. 2022

sejmuto:
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