
OBEC BOHUŇOVICE
57001 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE 6. 10. 2011  

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

Po přivítání a úvodním slovu starosta přednesl program schůze, a po 
odsouhlasení programu zahájil schůzi.

Program veřejné schůze

1. Rozpočtové opatření na zadní cestu (uzly 89017 
a 89018)

2. POV - žádost na rok 2012
3. POV - projednání návrhů na přístí léta
4. Seznámení s projektem a projednání 

dokumentace k novému chodníku
5. Projednání návrhu jízdního řádu OREDO 
6. Diskuse

1) Starosta oznamuje rozpočtové opatření č.  89017 – 27.652,-Kč a  89018 
– 110.606,-Kč. Tyto peníze byly určeny na realizaci opravy části místní 
komunikace (zadní cesty).

2) Pro rok 2012 obec podala žádost na Pardubický kraj na realizaci akce 
Úprava prostranství  -  položení  potrubí  na povrchovou vodu,  jímka 
v předběžné částce cca 250.000,-Kč.

3) Čerpání  dotací  z  programu  POV  je  možné  na  základě  dokumentu 
Program obnovy obce Bohuňovice, který obec zpracovala v roce 2004. 
Rozsah akcí v tomto dokumentu je v podstatě vyčerpán, je tedy nutné 
tento dokument zaktualizovat.  Do oběžníku bude občanům navrženo, 
ať přinesou náměty na akce,  a k návrhům bude v novém dokumentu 
přihlédnuto.



4) Starosta seznámil zastupitele se stavem projektu. Bude podána žádost 
na MAS Litomyšl pro získání dotace pro relizaci.

5) Starosta za obec zaslal připomínky na firmu OREDO (ranní školní spoj 
končil  v  Sedlištích,  spoje  na  Choceň  míjely  v  Českých  Heřmanicích 
přípoj do Vysokého Mýta).

6) Starosta vyhlašuje brigádu na úklid kuchyně po opravě, úklid hasičské 
zbrojnice.  Dále  budou  prověřeny  ochotníci  pro  uvedení  divadelního 
představení.  Stáňa  Macková  se  bude  snažit  zlikvidovat  krtka  na 
hřbitově. K objednaným kontejnerům na sklo a plast dostaneme další 
na  papír  zdarma,  umístěný  bude  u  prodejny.  Starosta  dokončí 
s geodetem  Ing.  Dočkalem  výměnu  parcel  mezi  Ing.  Vaňousem 
a M. Jílkem  a  obcí.  Obec  objedná  kontrolu  komínů  v  obecních 
objektech. Do oběžníku: svoz nebezpečného odpadu dne 20.10., návrhy 
POV pro  příští  roky,  kácení  porostů  pod  dráty  el.  vedení,  informace 
o dotacích z EU na zadní cestu, kontejner na papír u prodejny. Na ČEZ 
bude zaslána opakovaná žádost na rekonstrukci rozvodné sítě v obci.

V Bohuňovicích dne 6. 10. 2011

Zapsal: Ladislav Ryšan 
Ověřil: Eva Novotná
Schválil: Jaromír Gregor

vyvěšeno:
sejmuto:


