OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL
ZÁPIS

ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE

přítomní zastupitelé:

Jaromír Gregor
Ladislav Ryšan
Stanislava Macková
Božena Dvořáková
Zdeněk Kubát

omluveni:

Irena Vilčková
Jiří Mikulecký

veřejnost:

Eva Novotná
Miroslav Jílek

5. 10. 2017

Zahájení schůze v 19:15 hodin.
Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Kubát
Stanislava Macková
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
a dále starosta přednesl program schůze:
1. Vypořádání připomínek k D 35 od HBH Projekt
2.Pronájem prodejny potravin č. p. 58
3. Diskuze
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Doplňující body:
1. Informace k rozpočtovému opatření č. 6/2017
pro: 5
proti: 0

zdržel se: 0

1) Obec obdržela od firmy HBH Projekt s.r.o. vyjádření k připomínkám

k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu D35
Džbánov – Litomyšl viz příloha. S navrhovanými řešeními připomínek
obec souhlasí.
Obec mám další připomínky k D 35, a to ohledně případného návrhu
vybudování odstavného parkoviště na k. ú. Bohuňovice, s čímž obec
zásadně nesouhlasí. V tomto smyslu bude do HBH Projekt zaslán dopis.
1

vyvěšeno na e-desce: http://www.bohunovice.net/e-deska

2) Obec pronajme prodejnu potravin (bývalou jednotu) č. p. 58 paní

Tintěrové, Zálší 25. Objekt bude sloužit jako sklad potravin.
Návrh je následující: pronájem od 1. 11. 2017, výše nájemného do konce
roku bude odpouštěno, tedy pouze za energie, v případ dalšího zájmu
bude nájemné od ledna 2018 ve výši 2.500,- měsíčně + energie.
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

3) Starosta informuje o schválením rozpočtovém opatření č. 6/2017, které

je přílohou tohoto zápisu.
4) Termín svozu nebezpečného odpadu je čtvrtek 12. 10. 2017, místo

klasicky na ploše vedle obchodu.
Starosta informuje o organizované loupeži ve vedlejší vsi, kterou
provedli s největší pravděpodobností cikáni (romové). Jezdí
pravděpodobně v černém voze znaky Mercedes, nejčastěji muž a žena.
Obec apeluje na spoluobčany: NEPOUŠTĚJTE CIZÍ LIDI DO DOMU!!!
V obecním lese, kde se těžilo, začíná výsadba nových stromů, zajišťuje
Městské lesy Vysoké Mýto.

Ukončení schůze v 20:30 hodin.
Zapsal:

Ladislav Ryšan

Ověřil:

Zdeněk Kubát
Stanislava Macková

vyvěšeno: 5. 10. 2017
sejmuto:
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