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

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  9. 2. 2017  

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

omluven: Božena Dvořáková

veřejnost: Eva Novotná           

Zahájení schůze v 19:00 hodin.

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

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 13/1997 Sb.; 

zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
2. Darovací smlouva s FOR HELP s.r.o.; žádost o příspěvek
3. Předložení rozpočtu Městské lesy Vysoké Mýto na rok 2017, lesní práce 

v obecním lese
4. Oprava hřbitovní zdi v obci
5. Hodinová sazba brigádnických prací v obci na rok 2017
6. Diskuze

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

další doplňující body nikdo nepřednesl.

1) Obec Bohuňovice uzavře s Městem Litomyšl veřejnoprávní smlouvu 
na výkon přenesené působnosti svěřenou této obci podle zákona č. 13/1997 
Sb., zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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2. Obec obdržela žádost od firmy FOR HELP s.r.o. z Ostravy poruby o dar na 
zlepšení kvality života. Starosta dává hlasovat: 

pro: 0 proti: 6 zdržel se: 0

3. Starosta přednesl rozsah práce v obecních lesích, které provedou Městské
lesy Vysoké Mýto. Jedná se o těžbu cca 200 m3 dubového dřeva a cca 55 m3
smrkového  dřeva,  a  dále  zasázení  cca  4400  stromů  včetně  ochrany  před
okusem.  Náklady těžbu, výsadbu a oplocení jsou ve výši 225.313,- Kč, výnosy
z  prodeje  dřeva  709.500,-  Kč.  Místostarosta  připomínkoval  složení  nové
výsadby (místo smrků náchylných na kůrovce např. jedle, modříny, apod).

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

4. Hřbitovní zeď je dlouhodobě téměř v havarijním stavu, pouhá vysprávka již
nepostačí. Na výstavbu nové zdi bude nutné vypracovat projekt, konstrukčně
starosta  navrhuje  vystavět  z  betonových  cihel  Presbeton.  Připomínky
spoluobčanů jsou vítány. Realizace se předpokládá na rok 2018.

5.  Starosta  navrhuje  valorizovat  sazbu  za  brigádnickou hodinu  za  80,-  Kč
na 90,- Kč.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

6. Termín oslav 850 let výročí obce se bude konat v sobotu 1. 7. 2017.
Návrh na obecní výlet je návštěv Dlouhých strání, Švýcárny a Pradědu.

Ukončení schůze ve 20:00 hod

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil: Stanislava Macková
Zdeněk Kubát

vyvěšeno: 9. 2. 2017
sejmuto:
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