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

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  21. 8. 2014  

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

veřejnost : Božena Dvořáková
Václav Beneš

Zahájení schůze v 19:15 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Ladislav Ryšan, Zdeněk Kubát

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:

1. Žádost Václava Beneše o koupi pozemku
2. Dodatek smlouvy s MěÚ Litomyšl o sociální a přestupkové 

komisi
3. Žádost o dotaci od Mikroregionu Litomyšlsko na obnovu 

veřejného prostranství
4. Diskuze

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Doplnění programu: - Rozpočtové opatření pro rok 2014 – rekonstrukce
   chodníku v obci, obchod

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

1.  Žádost pana Václava Beneše o odkoupení části obecního pozemku č. 838/4.
 Jedná se o výměru  cca 140 m2. Místostarosta nesouhlasí s odprodejem     
  z důvodu ochrany obecních pozemků nebo jejich částí v  intravilánu obce. 
  Starosta dává hlasovat o zaměření parcely dle žádosti a následující odkupu  
  dle zákona. 

pro: 4 proti: 2             zdržel se: 1



2.   Dodatek smlouvy s MěÚ Litomyšl o sociální a přestupkové komisi.  
   Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatků k veřejnoprávním
  smlouvám, na základě kterých výše uvedené činnosti vykonávají orgány
  města Litomyšl. Dodatky smlouvy budou uzavřeny do 31. 12. 2014.
  Zastupitelstvo obce konstatuje, že obec není schopna svými orgány
  řádně vykonávat svěřený výkon státní správy na úseku 
  a) projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly
       orgány obce ve svém právním obvodu
  b) výkonu státní správy svěřené obci zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně
       právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními
       předpisy
   Platnost smlouvy bude prodloužena do 31.12.2018.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

3.   Žádost o dotaci od Mikroregionu Litomyšlsko na úpravu veřejného
                  prostranství. Obec získala dotaci 7.000,00 Kč zeleň v obci (výsadba

      nových keřů kolem chodníků)
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

    
      4.   Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje rozpočtové opatření ve výši
                  100.000,00  Kč na opravu chodníku na rok 2014 a 15.000,00 Kč na

      provoz a opravy obchodu za rok 2013. 
      Schválení bylo provedeno z důvodu konání schůze zastupitelstva až 
      v srpnu, peníze ale byly zaslány v červenci.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

            

Ukončení schůze ve 20:30 hod

Zapsal: Eva Novotná 
   
Ověřil: Ladislav Ryšan

Zdeněk Kubát

vyvěšeno: 21. 8. 2014
sejmuto:


