
O B E C  B O H U Ň O V I C E
570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  26. 9. 2013  

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

omluveni :

veřejnost : Božena Dvořáková

Zahájení schůze v 19:15 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu: Zdeněk 
Kubát, Irena Vilčková

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Žádost POV pro rok 2014
2. Rekonstrukce výjezdu u vodojemů
3. Obecní kronikář – ukončení činnosti, návrhy nového
4. Rozpočtové opatření
5. Připomínky k bezpečnosti na silnici
6. Tržní řád obce
7. Obecní vlajka
8. Oprava skladiště - okna
9. Diskuze

Místostarosta doplnil 1 dodatečný bod  do diskuze – Turistická mapa

1. Žádost POV pro rok 2014
Do konce září se podávají žádosti do POV na rok 2014. Starosta navrhl 

pokračovat k rekonstrukci chodníků v obci
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. Rekonstrukce výjezdu u vodojemů
Při prohlubování (frézování) příkopů se znemožnil příjezd k vodojemům. 
Obec obdržela dopis od SÚS Litomyšl ze dne 29. 8. 2013 o nutnosti 



rekonstrukce příjezdu, tzn. položení potrubí a vybetonování čel mostků. 
Předběžný odhad ceny je 30.000,-Kč.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

3. Obecní kronikář – ukončení činnosti, návrhy nového
Paní M. Kašparová požádala o ukončení činnosti kronikářky obce. Starosta 
osloví potenciální kandidát(k)y. Obec odmění paní M. Kašparovou za 
významný přínos obci dárkovým balíčkem.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

4. Rozpočtové opatření
Obec obdržela rozpočtové opatření od Pard. kraje ve výši 100.000,- Kč na 
opravu chodníků, dotační titul 1-5, a dále 23.000,- Kč na provoz prodejny 
potravin, dotační titul 9.

5. Připomínky k bezpečnosti na silnici
Starosta poptal další možnosti u SÚS Litomyšl a Policie jak zpomalit vysokou 
rychlost vozidel v obci. Správa a údržba silnic navrhla nástřik příčných 
zpomalovacích pruhů. SÚS vypracuje návrh a zašle na obec. Radar na 
rychlost obec vybere sama, oba návrhy pak zašle na schválení na Policii 
Svitavy.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

6. Tržní řád obce
Místostarosta předložil vypracovaný Tržní řád obce, požadavek vzešel ze 
špatné zkušenosti s podomními prodejci. Obec zašle Tržní řád na chválení 
na Krajský úřad do Pardubic.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

7. Obecní vlajka
Starosta byl již poněkolikáté kontaktován firmou ohledně obecního erbu 
a vlajky. Starosta navrhl nic nepořizovat.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (LRy)

8. Oprava skladiště – okna
Starosta navrhl další postup v opravě skladiště – dokončení fasády z boků 
(od cesty a ze zahrady, a dále opravu vrat a vchodových dveří, a výměnu oken.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

9. Diskuze
- Starosta oznámil nabídku na dotaci rekonstrukcí sakrálních staveb – lze 
využít na opravu hlavního kříže na místním hřbitově
- Místostarosta oznámil zahájené jednání s firmou Trasa, s.r.o (trasa.cz) 
ohledně výroby turistické mapy na vyvěšení k horní čekárně. O nabídkách 
bude informovat.
- Starosta navrhl vyspravit a vybílit interiér horní čekárny.
- Starosta navrhl vyasfaltovat točnu okolo horní čekárny, poptá v této věci 



asfaltérskou firmu.
- Starosta oznámil výši fin. prostředků na účtech obce - cca 2,6mil Kč.
- Starosta informuje o volbách do Parlamentu ve dnech 25. a 26. 10. 2013.
- Starosta informuje o termínu svozu nebezpečného odpadu – 17. 10. 2013.

Ukončení schůze ve 21:00 hod

Zapsal: Ladislav Ryšan      

Ověřil: Zdeněk Kubát
Irena Vilčková

vyvěšeno: 26. 9. 2013
sejmuto:


