OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 2. 6. 2022
přítomní zastupitelé:

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

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

Eva Novotná

……………….

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

pro: 7

Jiří Mikulecký
Zdeněk Kubát
proti: 0

zdržel se: 0

přednesl program schůze:
1. Rozpočtové opatření č. 4/2022
2. Smlouva o budoucí smlouvě s GasNet, s.r.o.
3. Smlouva o budoucí smlouvě s ŘSD
4. Vyjádření k PD: II/317 Bohuňovice, napojení na D35 od

firmy MDS projekt s.r.o.
5. Diskuze

Doplňující body:
6. Rozpočtové opatření č. 5/2022
7. Žádost o finanční příspěvek od spolku Růžový Palouček
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vyvěšeno na e-desce: http://bohunovice.net/obecni-urad/e-deska

1) Starosta dává na vědomí rozpočtová opatření č. 4/2022. Rozpočtové

opatření je nedílnou součástí zápisu ze schůze zastupitelstva.
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

2) V rámci úpravy silnice na konci obce směr Sedliště bude nutné přeložit

plynovod vedoucí pod silnicí. OZ souhlasí s přeložením plynovodu a
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
3) Obec obdržela od ŘSD smlouvu o smlouvě budoucí ke zřízení věcného

břemene na pozemky 609/1 a 609/2 k.ú. Bohuňovice, přes které povede
budoucí D35 a pod kterými leží vodovodní řád do obce Řídký. OZ souhlasí
se zřízením věcného břemene a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí.
pro: 7
proti: 0
zdržel 0
4) Obec obdržela Projektovou dokumentaci k úpravě II/317 Bohuňovice,

napojení na D35 od firmy MDS projekt s.r.o. Zastupitelé projekt
projednali a připomínky:
1) Není vyřešena dopravní obslužnost linkovými autobusy,
především ranní školní linky
2) Není vyřešena dopravní obslužnost pro zemědělskou
dopravu ZOD Sedliště
3) Není vyřešena dopravní obslužnost Integrovaného
záchranného systému
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

5) Starosta dává na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2022. Rozpočtové

opatření je nedílnou součástí zápisu ze schůze zastupitelstva.
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

6) Obec obdržela žádost o finanční příspěvek od Spolku Růžový Palouček,

zastupitelé odsouhlasili částku 3.000,- Kč.
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ukončení schůze v 20:30 hodin.
Zapsal:
Ověřil:

Ladislav Ryšan
Jiří Mikulecký
Zdeněk Kubát

vyvěšeno:

2. 6. 2022

sejmuto:
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