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

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  7. 11. 2013  

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

omluveni : Stanislava Macková

veřejnost : Pavel Farkašovský

Zahájení schůze v 19:15 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu: Zdeněk 
Kubát, Jiří Mikulecký

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Projednání Zásad územního rozvoje Pardubického kraje – 

aktualizace č. 1 (Veřejná vyhláška)
2. Smlouva s Mikroregionem Litomyšlsko POV 2013
3. Projednání a schválení směrnic OÚ
4. Mikulášská besídka
5. Obnova POV obce Bohuňovice
6. Diskuze

Místostarosta doplnil 1 dodatečný bod  do diskuze – Územní plán obce Horky

1. Projednání Zásad územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1 
(Veřejná vyhláška)
Obec obdržela veřejnou vyhlášku „Zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje – aktualizace č. 1“, kterou chce Pard. kraj znovu vyřešit trasování R35 
v okolí Litomyšle. Obec zašle Pard. kraji vyjádření zamítající variantu č. 1, 
tzn. variantu trasovanou mezi obce Bohuňovice a Sedliště, argumentovat 
bude záborem kvalitní zemědělské půdy, narušení územní celistvosti 
a hospodářského rozvoje.



2. Obec využije dotace z Mikroregionu Litomyšlsko na úpravy těžko dostupných 
ploch veřejného prostranství (výsadba zeleně). Dotace bude činit 15.500,- Kč,
celková částka činí 22.300,- Kč.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

3. Starosta přednesl návrh směrnic týkající se ekonomických procesů v obecním 
účetnictví, schválení směrnic proběhne na nejbližší příští schůzi.

4. Proběhne Mikulášská besídka, která se bude konat 30. 11. od 14:00h.

5. Obec má záměr aktualizovat dokument Program obnovy venkova (poslední 
verze je z roku 2004), náměty na obnovu obce budou přijímány a projednány 
na nejbližší příští veřejné schůzi OZ.

6. Rozpočtové opatření číslo 87 – dotace na Volby do Poslanecké sněmovny 
2013 ve výši 24.100,-Kč.

7. Na OÚ Horky a na stavebním úřadu v Litomyšli je k nahlédnutí projednávaný
návrh územního plánu Horky, na vyjádření je lhůta 30 dní.

8. Diskuse
- smlouvy na hroby se budou obnovovat v roce 2014
- v Litomyšli je k vyzvednutí Hospodářský plán lesa na příštích 10 let – 
vhodné uvést do oběžníku
- poptávají se účinkující na vánoční koncert v kostele Sv. Prokopa

Ukončení schůze ve 20:15 hod

Zapsal: Ladislav Ryšan      

Ověřil: Zdeněk Kubát
Jiří Mikulecký

vyvěšeno: 7. 11. 2013
sejmuto:


