
OBEC BOHUŇOVICE
57001 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE 17. 12. 2009  

Po přivítání a úvodním slovu starosta přednesl program schůze.

1. Rozpočtové provizorium 2010 bude schváleno v únoru 2010 z důvodu,  že 
nám nejsou přesně známy příjmy a výdaje za rok 2009. Výše rozpočtového 
provizoria se musí rovnat částce 1/6 příjmů za rok 2009.

2. Starosta obce přednesl nové informace o MAS Litomyšlsko. V únoru 2010 
proběhne první kolo podání žádostí o finanční dotace na rok 2010.

3. Stanovení inventury za rok 2009. Termín inventury je 31.12. 2009. Předseda 
inventární komise je p. Jiří Mikulecký, viz. příloha.

4. Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2010 je stanoven 400,00 Kč na 
trvale žijící osobu a rok. Nové termíny svozu budou vyhlášeny veřejným 
rozhlasem. Zajistí starosta obce.

5. Odstoupení člena zastupitelstva obce. Pavel Charamza podal ústní žádost  
o odstoupení z funkce zastupitele obce z důvodu vykonávání zaměstnání 
mimo území České republiky v dlouhém časovém horizontu. Žádost byla 
přijata a předsedou revizní komise je jmenován  Ing. Zdeněk Kubát.  

6. Pronájem kulturní místnosti. Byla stanovena sazba pronájmu kulturní 
místnosti. Zimní pronájem je stanoven na částku 800,00 Kč (tzn. jedná se o 
vytápění místnosti), letní pronájem činí 500,00 Kč.

7. Bylo provedeno rozpočtové opatření ve výdajích:
- pěstební činnost     3200,00 Kč
- el. energie obchod      3000,00 Kč
- dary (příspěvek na povodeň)    17000,00 Kč
- ostatní služby obec     4400,00 Kč
- opravy a udržování            367000,00 Kč
- odměny zastupitelstva   14000,00 Kč
- platy zaměstnanců     6500,00 Kč
- VZP   14000,00 Kč
- plyn   10000,00 Kč
- el. energie   19000,00 Kč



- služby pošt     3700,00 Kč
- telecom     3500,00 Kč
- ostatní služby   26200,00 Kč
- služby peněžních ústavů     1800,00 Kč

Přítomní:
J. Gregor, M. Kašparová, S. Macková, Z. Kubát, J. Mikulecký, B. Dvořáková,  
L. Ryšan, P. Charamza

V Bohuňovicích dne 17. 12. 2009

Zapsal: Jaromír Gregor
Ověřil: Ladislav Ryšan
Schválil: Jiří Mikulecký


