
OBEC BOHUŇOVICE
57001 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE 10. 11. 2011  

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

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

Program veřejné schůze

1. Vyjádření OÚ k projektu „ Zlepšení dopravní 
a technické infrastruktury v obci Bohuňovice“

2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
Pardubického kraje na období 2012-2015

3. Návrh rozpočtu pro rok 2012
4. Projekt CzechPOINT a rozpočtové opatření - 

vratka dotace a sankce
5. Diskuse

1) Starosta  informuje  o  stavu  projektu   „Zlepšení  dopravní  a technické 
infrastruktury v obci Bohuňovice“. Při informování zastupitelů o stavbě 
chodníku  zmínil  nemožnost  přeložit  sloup  vedení  el.  vedení,  nutné 
přítomnosti obrubníku či minimální šíři chodníku. Zastupitelé souhlasí 
s pokračováním v projektu, obecní úřad souhlasí s realizací projektu.

2) Obec od Pardubického kraje k připomínkování obdržela  Střednědobý 
plán  rozvoje  sociálních  služeb  Pardubického  kraje  na  období  2012-
2015. K uvedenému návrhu obec nemá připomínky.

3) Obecní  zastupitelé  projednali  návrh  rozpočtu  pro  rok  2012.  Návrh 
rozpočtu  bude  na  stránce  výdajové  i  příjmové  vyrovnaný  částkou 
1.475 tis Kč. Návrh bude vyvěšen.



4) Místostarosta informoval o stavu projektu CzechPOINT. Finanční úřad 
v Pardubicích vystavil dne 7. 10. 2011 obci Platební výměr za odvod za  
porušení rozpočtové kázně ve výši 100% ceny projektu, tj. 67.042,-Kč, 
a 10.11.2011  Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně  
za období  od  15.8.2009  do  8.11.2011 ve  výši  54.583,-Kč.  Zastupitelé 
schalují rozpočtové opatření na neplánovaný výdaj ve výši 67.042,-Kč. 
Obec podá žádosti o prominutí.

5) Starosta oznamuje, že kontejnery na papír a plast budou dodány během 
listopadu. Mikulášská nadílka se bude konat od 14:00h dne 3. 12. Radek 
Beneš požaduje, aby svozová firma projížděla i  zadní cestou; starosta 
poptá možnosti.

V Bohuňovicích dne 10. 11. 2011

Zapsal: Ladislav Ryšan 
Ověřil: Zdeněk Kubát
Schválil: Jaromír Gregor

vyvěšeno:
sejmuto:


