
OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE    6  .   9  . 2012  

přítomní zastupitelé Jaromír Gregor
Eva Novotná
Ladislav Ryšan
Zdeněk Kubát

omluvení zastupitelé Irena Vilčková
Stanislava Macková
Jiří Mikulecký

neomluvení zastupitelé

veřejnost Božena Dvořáková

Zahájení schůze v 19:10 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta přednesl program schůze:

1. Podání žádosti POV 2013, využití finančních prostředků
2. Použití dotace z Mikroregionu Litomyšlsko  na rok 2012
3. Podání žádosti POV 2013 na Mikroregion Litomyšlsko
4. Diskuze

Starosta dává hlasovat o jednotlivých bodech programu:
pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Další body doplňují: nikdo další bod nepřidal

Starosta navrhl ověřovatelé zápisu: Eva Novotná, Zdeněk Kubát
pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

1) Pro rok 2013 je opět možnost čerpat dotace z POV v maximální možné výši 120.000,- Kč. 
Starosta navrhuje pokračovat v rekonstrukci chodníků s cenou realizace okolo 300.000,- 
Kč.
pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

      2) Obec  využije  dotace  z  Mikroregionu  Litomyšlsko  na  úpravy  těžko  dostupných  ploch  
veřejného prostranství (sekání trávy). Dotace bude činit 5.500,-Kč.
pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

     3) Obec  Bohuňovice  zažádá  o  finanční  prostředky   Mikroregionu  Litomyšlsko  na  sečení  
obecních ploch a výsadbu okrasných dřevin ve výši 70.000,- Kč
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0



        4) Diskuze 
Diskutuje se o vytápění sálu v hospodě (kulturním domě). Možnosti jsou: plynové stropní 
zářiče  –  nevhodné,  vafky  (plynové  přímotopy)  –  malý  výkon,  nebo  ústřední  topení  
s plynovým  kondenzačním  kotlem  -  cena  zhotovení  cca  150.000,-  Kč  –  relativně  
nejvhodnější. 
Ochotníci z Makova dali o sobě vědět, že 6. 10. 2012 by mohli zahrát kus od  Molière  –  
Chudák manžel.
Předseda  ZOD  přednesl  starostovi  ideu  o  výstavbě  kompostárny  a  dotazoval  se,  kolik  
přírodního odpadu by asi tak bylo z celé vesnice za rok.
Do cesty okolo seníku lidé sypou posekanou trávu, shnilá jablka, apod. 

Ukončení schůze ve 19:30 hodin

Zapsal: Ladislav  Ryšan     dne: 6. 9. 2012

Ověřil: Eva Novotná
Zdeněk Kubát

vyvěšeno: 7. 9. 2012 sejmuto :


