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

Z  ÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE    23. 1. 2014  

přítomní zastupitelé : Jaromír Gregor
Jiří Mikulecký
Stanislava Macková
Ladislav Ryšan
Irena Vilčková

omluveni : Eva Novotná
Zdeněk Kubát

veřejnost : B. Dvořáková
J. Janecký
M. Jílek

Zahájení schůze v 19:25 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu: Stanislava 
Macková, Jiří Mikulecký

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Prodej parcel
2. Hrobová místa
3. Nákup počítače
4. Pasport cest
5. Mapa katastru, sítí, atd.
6. Obecní les - prodej dřeva
7. Diskuze

a doplnil další body:
- karneval
- finanční příspěvek Koalici STOP HF
- hasičský sbor – členské příspěvky
- zatrubnění zbývající části povrchové kanalizace

1.  Starosta informuje o první a zatím jediné žádosti doručené panem J. 
Kolářem na obecní úřad, v které informuje úřad o svém zájmu koupit obecní 
parcelu, a to za cenu 60 Kč,-/ m2.

Pan Janecký v tomto bodu informuje o zjištěných cenách v realitní kanceláři 
zasíťovaného pozemku: Morašice – 150,-Kč, Litomyšl - 3.000,-Kč / m2.

Pan Jílek informuje o výkupní ceně po stávajících střediskem v Sedlištích 
okolo 25-30,-Kč.

J. Mikulecký sděluje, že výkupní cena obvykle nabízená od státu za plochu 
pole pod plánovanou dálnicí je okolo 40,-Kč, a tedy že cena 60,-Kč je adekvátní.

Starosta informuje, že pro novostavbu bude nutná domovní čistírna a 



navrhuje zpracovat smlouvy přes notáře JUDr. Dřímala. 
Místostarosta se dotazuje, kdo zaplatí přepis na KÚ a náklady na notáře, 

starosta navrhuje, aby náklady šly za prodávajícím.
Starosta dává hlasovat o prodeji za cenu 60,-Kč a nákladech hrazených obcí:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

2. Starosta informuje vypršení platnosti nájemních smluv na hrobová místa 
koncem roku 2013, a navrhuje pro další období 10 let stávající smlouvy zachovat 
včetně sazby ceny.

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

3. Starosta navrhuje zakoupit nové PC pro potřeby OÚ vč. účetnictví v ceně cca 15-
20tis Kč, přes obecního IT p. Pechance.

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

4. Starosta informuje o pasportu cest – určení místních a účelových komunikací, 
vlastníků, práv, věcných břemen, apod. Vyhotovení pasportu provede specializovaná firma,
odhadovaná cena cca 5.000,- Kč.

5. Starosta informuje o poptávce výroby turistické mapy před horní čekárnu (cena 
cca 10 tis Kč), a dále nabídka na vytvoření mapového portálu firmou Geosense s.r.o., (cena 
cca 20 tis Kč + 5.000,- Kč ročně). OZ schvalují vyhotovení pouze mapy na náves.

6. Pod vysokým napětím v dolcích jsou vzrostlé břízy a buřina - Parcelní číslo: 
296/3, samotěžba bez poplatku, další palivové dřevo za cenu: měkké – 200,-Kč/m3, tvrdé 
– 300,-Kč; a dále suché duby na parcele číslo 296/1 – toto dřevo bude dodáno na 
Pekelskou pilu a budou z nich zhotoveny lavičky.

Zájemci ať se hlásí na Obecním úřadě.

7. Bude pořádán tradiční karneval, budou osloveni sponzoři, odpolednem provedou 
učitelky z MŠ Sedliště za hudebního doprovodu p. Koukoly. Na pořádání karnevalu obec
přispěje 3.000,-Kč.

8. OZ schválili příspěvek koalici STOP HF ve výši 2.000,- Kč, obec sepíše s koalicí 
smlouvu.

9. Každoroční příspěvek za hasiče ve výši 100,-Kč za člena bude stejně jako každý 
rok hrazen z obecního rozpočtu.

10. Starosta informuje o odhadované ceně zatrubnění otevřené části 
povrchové kanalizace za vsí směrem ke Švábenicím, která činí cca 1,3 mil Kč, 
a navrhuje nechat zpracovat projekt pro realizaci. Hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Ukončení schůze ve 21:00 hod

Zapsal: Ladislav Ryšan     
Ověřil: Stanislava Macková

Jiří Mikulecký
vyvěšeno: 23. 1. 2014
sejmuto:


