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

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
ZE DNE  1. 9. 2022  

přítomní zastupitelé:            Jaromír Gregor ……………….
Ladislav Ryšan ……………….
Stanislava Macková ……………….
Zdeněk Kubát ……………….
Božena Dvořáková ………………
Jiří Mikulecký ……………….
Irena Vilčková ……………….

omluveni:

veřejnost:                                  
       

Zahájení schůze v 19:00 hodin.

Po přivítání starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Jiří Mikulecký
Irena Vilčková

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

přednesl program schůze:
1. Pronájem pozemků K.ú. Bohuňovice, vyvolané stavbou 

„D 35“
2. Dohoda o odkoupení a odstranění trvalých porostů
3. Smlouva o budoucí smlouvě, věcné břemeno - služebnosti
4. Nájemní smlouva na pozemky v K. ú. Řídký list vlastnictví 

č. 518
5. Smlouva o zřízení věcného břemene (hlavník plynovodu)
6. Žádost o vyjádření pro provádění stavby – přeložka vedení 

VVN 400 kV
7. Žádost o uložení zeminy na parcelu č. p. 613
8. Prodej parcely č. p. 97
9. Žádost OMS Svitavy o finanční příspěvek na všestranné 

zkoušky loveckých psů, konaných v Bohuňovicích 
3. a 4. září 2022

10. Rozpočtové opatření č. 7/2022
11. Diskuze

  pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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 Doplňující body:

1. Jízdní řády autobusů

2. Žádost od Charity Polička o finanční příspěvek

 pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

1) Obec obdržela Nájemní smlouvu č. NS/D35/LV10001/010/2022 
o dočasném užívání /záboru/ obecních pozemků. Starosta dává hlasovat, 
zastupitelé smlouvu schvalují.

pro: 7 proti: 0        zdržel se: 0

2) Obec obdržela Dohodu č. 01/2022 o odkoupení a odstranění  trvalých 
porostů. Starosta dává hlasovat, zastupitelé dohodu schvalují.

pro: 7 proti: 0        zdržel se: 0

3) Obec obdržela Smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemenu – 
služebnosti č. VB/D35/LV10001/047/2022. Starosta dává hlasovat, 
zastupitelé smlouvu schvalují.

pro: 7 proti: 0        zdržel se: 0

4) Obec obdržela Nájemní smlouvu č. NS/D35/LV518/115/2022 o dočasném 
užívání obecních pozemků. Starosta dává hlasovat, zastupitelé smlouvu 
schvalují.

pro: 7 proti: 0        zdržel se: 0

5) Obec obdržela Smlouvu zřízení věcného břemene č. sml. 
VB/D35/LV518/125/2022.  Starosta dává hlasovat, zastupitelé smlouvu 
schvalují.

pro: 7 proti: 0        zdržel se: 0

6) Obec obdržela Žádost o vyjádření pro provádění stavby – přeložka 
vedení VVN 400 kV, zastupitelé nemají připomínek ani námitek.

pro: 7 proti: 0        zdržel se: 0

7) Obec obdržela Žádost o dočasné uložení zeminy na parcelu č. 613 v kú 
Bohuňovice, zastupitelé nemají připomínek a žádost schvalují.

pro: 7 proti: 0        zdržel se: 0

8) Obec obdržela žádost na prodej parcely č. 97 v kú. Bohuňovice. Starosta 
dává hlasovat, zastupitelstvo prodej parcely neschválilo.

pro: 0 proti: 7        zdržel se: 0

9) Obec obdržela žádost o finanční příspěvek od OMS Svitavy na příspěvek 
na zkoušky loveckých psů, starosta navrhuje 3.000,- Kč, zastupitelé 
schvalují.

pro: 7 proti: 0        zdržel se: 0
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10) Starosta přečetl a dává na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2022. 
Rozpočtové opatření je nedílnou součástí zápisu ze schůze zastupitelstva.

pro: 7 proti: 0        zdržel se: 0

11)      Starosta informuje o nových jízdních řádech, řada dříve využívaných 
spojů je zrušena, obec zašle připomínky.

12) Obec obdržela žádost o finanční příspěvek od Oblastní charity Polička. 
Zastupitelé žádost projednali, žádost zamítli.

pro: 7 proti: 0        zdržel se: 0

13) Starosta dává na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2022. Rozpočtové 
opatření je nedílnou součástí zápisu ze schůze zastupitelstva.

pro: 7 proti: 0        zdržel se: 0

Ukončení schůze v 20:00 hodin.

Zapsal: Ladislav Ryšan
Ověřil: Jiří Mikulecký

Irena Vilčková

vyvěšeno: 1. 9. 2022 sejmuto:
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