
OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  19. 5 . 2011  

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

Program veřejné schůze

1. Schválení závěrečného účtu za rok 2010
2. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
3. Předběžné vyjádření k napojení ČOV u čp. 8 – p. Charamza
4. Oprava kuchyňky na OÚ čp. 13
5. Nákup nových kamen do lokálu hospody čp. 17
6. Výše příspěvku za FVE
7. Rozpočtové opatření č. 88 – dotace PK
8. Rozpočtové opatření č. 93 – dotace PK
9. Opravený rozpočet na 2011
10.Příspěvek na Sokol Sedliště
11. Různé, Diskuze

1. Účetní přečetla závěrečný účet za rok 2010:
• příjmy: rozpočet: 1.549tis Kč skutečnost: 1.648tis Kč
• výdaje: rozpočet: 1.429tis Kč skutečnost: 1.380Kč

Podrobnosti o dotacích a čerpání je v příloze.

2. Starosta přečetl závěr ze zprávy o přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2010. Zastupitelé se usnesli, že schvalují závěrečnou zprávu 
s výhradou. Schválení je součástí usnesení č. 4/2011.

3. Obec obdržela od pana L. Jareše z firmy  AQUAVITA, spol. s r.o. dva 
návrhy na vybudování přepadu z ČOV, kterou chce zřídit na čp. 8 
pan P. Charamza. Zastupitelé nemají ani k jedné variantě výhrad, 
v tomto smyslu bude předána informace na firmu AQUAVITA.

4. Zastupitelé schválili opravu vybavení kuchyňky a hlavní chodby na OÚ 
v rozsahu cca 50.000,- Kč.

5. Zastupitelé schválili nákup nových kamen do lokálu hospody, 
předpokládané náklady cca 25.000,- Kč. O náklady se obec podělí 
s Mysliveckým sdružením Švábenice, a to ideální polovinou.

6. Obec obdržela návrh od Jana Palaščáka, zástupce firmy Daylon, která 
provozuje FVE Bohuňovice II., návrh na finanční podporu obci, a to 



50tis Kč v letech 2011-2013, a dále 100tis Kč v letech 2014-2030. 
Zastupitelé s návrhem souhlasí, s dodatkem, že jestliže bude 
provozovateli odpuštěna v letech 2011-2013 srážková daň, bude obci 
doplaceno do celkové částky 100tis Kč ročně.

7. Obec získala pro rok 2011 od PK z dotačního titulu 1-5 částku 
120.000, -Kč na opravy chodníků. Rozpočet bude navýšen rozpočtovým 
opatřením č. 88.

8. Obec získala pro rok 2011 od PK z dotačního titulu 9 částku 51.000,-Kč 
na provoz prodejny potravin. Rozpočet bude navýšen rozpočtovým 
opatřením č. 93.

9. Zastupitelé se usnesli na schválení rozpočtových opatření č. 88 a č. 93 
na rok 2011 a navýšení rozpočtu na rok 2011 o 171.000,- Kč.

10.Obec obdržela žádost od Sokolu Sedliště o příspěvek na sportovní 
turnaj. Zastupitelé schválili výši příspěvku 1.000,- Kč.

11.  Na výlet 11.6. je již přihlášeno 44 lidí, je tedy ještě cca 6 míst volných.
V sobotu 18. června se koná v hospodě čp. 17 myslivecký dětský den.

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

V Bohuňovicích dne 19. 5. 2011

zapsal: Ladislav Ryšan
ověřila: Eva Novotná
schválil: Jiří Mikulecký

Jaromír Gregor 
starosta

vyvěšeno: 19. 5. 2011
sejmuto: 


