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

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  23. 3. 2017  

přítomní zastupitelé: Jaromír Gregor
Ladislav Ryšan
Jiří Mikulecký
Stanislava Macková
Božena Dvořáková
Zdeněk Kubát

omluven: Irena Vilčková

veřejnost: Eva Novotná, Marie Ryšanová           

Zahájení schůze v 19:00 hodin.

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

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Předložení trasy D 35 (projektová dokumentace)
2. Rozpočtové opatření č.1
3. Prodej palivového dřeva 
4. Obecní výlet trasa
5. Příprava výročí obce
6. Finanční příspěvek včelařům  
7. Diskuze

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

další doplňující body:
- starosta – knihovna, co s tím?
- místostarosta – nákup IT vybavením

umístění vývěsní desky

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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1) Obec Bohuňovice získala od projekční firmy HBH Projekt spol. s. r. o. 
podrobnou projektovou dokumentaci trasování D35 včetně hlukové 
a vodohospodářského řešení.
Obec bude připomínkovat a žádat doplnění:
- protihlukové studie:

- měření hladiny hluku v druhém nadzemním patře obytného domu 
čp. 18 ze směru D35 v úseku 52,8 – 53,5 km
- měření hladiny hluku v druhém nadzemním patře bytového domu 
čp. 56 ze směru D35 v úseku 52,8 – 53,5 km
- monitorování hladiny hluku – pro potřeby orgánu ochrany veřejného 
zdraví požadujeme doplnit měřící body: Bohuňovice čp. 18, případně 
čp. 56 v druhém nadzemním podlaží
- do hlukové studie v roce 2040 doplnit měřící místo na nejvyšším místě
parcely č. 613 v k.ú. Bohuňovice u Litomyšle [606421] – potenciální 
stavební parcely (stávající územní plán obce) – 2-patrový obytný dům 

- vodohospodářské řešení:
- odvodnění D35 v úseku 50,1 – 55,5 km včetně křižovatky Tržek je 
řešeno jako kanalizace přelivovými šachtami s následným vsakem – 
hrozí kontaminace vodního zdroje Bohuňovice
- obec jako vlastník vodovodu nesouhlasí s navrhovanou variantou 
přeložky hlavního řádu do obec Sedliště – SO 06 – 341

- není jasné, kdo bude spravovat navrhované řešení
- k čí tíži bude provoz vyhřívání

Obec zašle připomínky firmě HBH Projekt spol. s. r. o. během 2 týdnů.

2. Rozpočtové opatření č. 1 – úprava položky dotace obce od Kr. Úřadu – 
původně 58.000,- Kč – nově 57.800,-Kč. Opatření je přílohou zápisu.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

3.  Obec  nabízí  tvrdé  palivové  dřevo  –  samosběr,  za  cenu  200,-Kč/m3,
informace u starosty.

4. Obecní výlet – nabízejí se další možnosti, bude projednáno na další schůzi.

5. Výročí obce – dopoledne proběhne  v kostele Sv. Prokopa slavnostní mše.

6. Dotace včelařům – návrh 1.000,-Kč, starosta dává hlasovat.
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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7.  V  letošním  roce  proběhne  rekonstrukce  knihovny  (nové  regály,  oprava
omítek, apod.)

8.  Místostarosta  navrhuje  nakoupit  software  –  starosta  osloví  IT  správce
p. Pechance. Tiskárna bude zakoupena po vyčerpání stávajících tonerů.

9.  V souvislosti s ukončením provozu prodejny potravin byl vznesen návrh
o změně umístění veřejné vývěsní desky – zůstává k diskuzi.

10.  V  diskuzi  starosta  zmínil  situaci  s  budovou  prodejny  –  objekt  bude
nabídnut k pronájmu.
Proběhl motorizovaný úklid chodníků, zbývá dočistit vzrostlý plevel.
Situace s  hasičským sborem – vzhledem k aktuální  situaci  pravděpodobně
dojde ke zrušení hasičského sboru.

 

Ukončení schůze ve 21:30 hod

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil: Jiří Mikulecký
Stanislava Macková

vyvěšeno: 23. 3. 2017
sejmuto:
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