
 O B E C  B O H U Ň O V I C E

570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  12. 11. 2015  

přítomní zastupitelé: Jaromír Gregor
Ladislav Ryšan
Božena Dvořáková
Irena Vilčková
Zdeněk Kubát
Stanislava Macková

omluven: Jiří Mikulecký
veřejnost: Eva Novotná

Zahájení schůze v 19:15 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Kubát
Stanislava Macková

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Obnovení POV na další roky
2. Návrh rozpočtu na rok 2016
3. Rozpočtové opatření č. 4
4. Stanovení inventury a jmenování inventární komise
5. Mikulášská besídka, vánoční koncert
6. Oznámení o přípravě rekonstrukce elektrické sítě v obci 
7. Diskuze

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

doplňující body schůze: 
8) les – těžba dřeva, palivo
9) obecní knihovna
10) hasiči
11) mapa na náves – schválení nákupu
12) nejbližší akce pro rok 2016

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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1) Obnovení POV na další roky
Starosta přednesl informace o POV na příštích 10 let – od 2016 do 2026 
Navrhují se tyto projekty:
- okna na obecním úřadu čp. 13
- toalety na čp. 13 – stávající jsou staticky narušené
- horní chodník od k bytovce - nový
- křížek na hřbitově - oprava
- hřbitovní zeď - oprava
- zadní cesta kolem kostela a skladiště - nový asfalt
- plocha u prodejny potravin - nový asfalt
- rozšířit dětské hřiště (skluzavky, prolejzačky, apod.)
- oprava plochy sportovních hřišť
- oprava nebo likvidace požární nádrže
- prodejna potravin – výměna zbylých oken a dveří

2) Je předložen návrh rozpočtu pro rok 2016 – rozpočet se navrhuje 
vyrovnaný ve výši 1.770.000,-Kč, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
K návrhu rozpočtu nebylo připomínek.

pro: 6                  proti: 0                            zdržel se: 0

3) Účetní Eva Novotná přednesla rozpočtová opatření č. 4/2015, která jsou 
nedílnou součástí tohoto zápisu.

pro: 6                  proti: 0                            zdržel se: 0

4) Starosta přednesl plán inventur na rok 2015 a oznámil termín zahájení 
inventury 31. 12. 2015.
                
5) Mikulášská besídka se bude konat v sobotu 5. 12. 2015 od 14:00h, děti 
budou vyrábět vánoční ozdoby a dostanou malé dárečky, občerstvení bude 
zajištěno.
Termín vánočního koncertu bude upřesněn.

6) Starosta informuje o přítomnosti projektantů v obci, kteří mají za úkol 
obnovu elektrické sítě v obci. Cíl je dostat maximum rozvodné sítě do země. 
ČEZ financuje v rámci rekonstrukce vše až na hranice soukromých pozemků.
Obec musí zajistit nové sloupy pouličního osvětlení a rozvod obecního 
rozhlasu – taktéž bude rozvedeno pod zemí.

7) V diskuzi:
- do oběžníku: palivové dřevo, mikulášská besídka, vánoční koncert.
- OÚ obdržel žádost od Václava Beneše o skácení stříbrného smrku u budovy 
skladiště
- starosta navrhuje skácení břízy u dolní čekárny
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8)  Starosta informuje o možnosti paliva samotěžbou za cenu 300,-Kč za 1 m3

9) Starosta navrhuje opravu místnosti knihovny nebo její zrušení. Téma je 
k diskuzi.

10) Starosta otevřel téma hasiči a vyslovuje otázku co s mužstvem dál. Téma 
je k diskuzi.

11) Nabídka na mapu od IterSoft v rozměru 180 x 120cm za cenu 18.320,-Kč.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

12) Jako nejbližší akce pro rok 2016 je nákup mechanizace na sekání obecních
ploch a jako nutná se z důvodu narušené statiky jeví rekonstrukce sociálního 
zařízení u obecního úřadu.

Ukončení schůze ve 20:30 hod

Zapsal: Ladislav Ryšan
Ověřil: Zdeněk Kubát

Stanislava Macková

vyvěšeno: 12. 11. 2015
sejmuto:
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