
OBEC BOHUŇOVICE
57001 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE 27.1. 2011  

Po přivítání a úvodním slovu starosta přednesl program schůze. Po doplnění 
programu starosta zahájil schůzi.

Program veřejné schůze

1. Změny rozpočtu na rok 2011 
2. Zpráva  z  jednání  valné  hromady  svazku  obcí 

SO OBORA se sídlem na Horkách
3. Zajištění dětského karnevalu
4. Členský příspěvek hasičů pro rok 2011
5. Oprava  přístupové  cesty  k  vodnímu  zdroji 

v Bohuňovicích na parcele č. 211/2
6. Informace o zájemci na nákup skladiště
7. Příspěvek MS Švábenice na pult do hospody
8. Odměny zastupitelů
9. Diskuze 

1. Obec obdržela dotaci z KÚ Pardubice na provoz obecního úřadu ve výši 
60.100,-Kč. Dále SO Obora obdržela od Východočeská plynárenská, a.s. 
celkem 100.000,- Kč, z toho připadá na obec Bohuňovice 38.566,-Kč, 
které  musí  být  využity  na  nákup  kontejnerů,  úpravu  veřejného 
prostranství,  obnovu  zeleně,  apod.  Částka  bude  využita  na  nákup 
kontejneru  na  sklo  k bytovce,  vysázení  živého  plotu  před  hřbitovem 
a výsadbu živého plotu místo starého drátěného před bytovkou. Změny 
v rozpočtu budou zahrnuty v usnesení č. 1 /2011.

2. Starosta  informoval  přítomné  o  závěrech  z  jednání  valné  hromady 
svazku obcí SO OBORA se sídlem na Horkách:

◦ ukončení činnosti SO Obora v letošním roce
◦ likvidátorkou byla zvolena Marie Procházková, Horky
◦ obec Bohuňovice zaplatí  členský příspěvek 5.650,- Kč během 

února  2011,  finanční  prostředky  budou  použity  na  ukončení 
svazku.



3. Jsou  nakoupené  ceny  do  tomboly,  Vlasta  Macková  bude  karneval 
moderovat,  Pechancovi  zajišťují  občerstvení,  bude  také  napečeno 
tradiční cukroví. Organizaci zastřešují E. Novotná + S. Macková.

4. Členský příspěvek za hasiče ve stejné výši jako minulý rok tj. 100,-Kč 
zaplatí za všechny členy (10 členů) obec.

5. Pracovníci VHOS si stěžují na nedostupnost k čerpadlu vodovodu přes 
parcelu  č.  211/2  (cesta  před  mostem  na  louku  směrem  k  čerpadlu). 
Protože v největší míře poškození způsobila těžká technika firmy ZOD 
Sedliště,  bude  v  této  věci  vedení  ZOD  osloveno  s  požadavkem 
na nápravu do původního stavu.

6. Starostu oslovil  p.  Vomáčka z Litomyšle  s návrhem na koupi budovy 
skladiště.  V návrhu p.  Vomáčka nastínil  využití  budovy v přízemí pro 
autoopravnu a v podkroví záměr vybudování podkrovního bytu.

7. MS  Švábenice  požádalo  obec  o  příspěvek  ve  výši  3.000,-  na  výrobu 
pultu. Zastupitelé příspěvek schválili.

8. L.  Ryšan  přednesl  návrh  na  snížení  odměn  pro  místostarostu, 
administrativní  pracovnici,  předsedů  komisí  a  zastupitelů.  O  návrhu 
bude diskutováno na následující schůzi.

9. Problematika septiku u bytovky,  poškozená cesta k remízu Bousovka. 
Jednalo se zda budovu skladiště vůbec prodávat.

přítomní: Jaromír Gregor, Zdeněk Kubát, Ladislav Ryšan, 
Eva Novotná, Irena Vilčková, Dvořáková Božena

veřejnost: Jan Ryšan, Marie Ryšanová

zapsal: Ladislav Ryšan
ověřil: Zdeněk Kubát
schválil: Jaromír Gregor

Jaromír Gregor 
starosta

vyvěšeno:  27.1.2011
sejmuto: 


