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

Z  ÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE    20. 3. 2014  

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

omluveni : Jiří Mikulecký

veřejnost : Miroslav Jílek

Zahájení schůze v 19:15 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu: Stanislava 
Macková, Eva Novotná

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Závěrečný účet obce Bohuňovice za rok 2013 
2. Výroční zpráva 
3. Rekonstrukce pomníku na obecním úřadě
4. Oprava skladiště etapa II.
5. Rekonstrukce chodníku a asfaltových ploch v obci
6. Výsadba stromků v obecním lese (Končiny)
7. Dětský den – výlet
8. Příspěvek na knihovnu PK (žádost)
9. Příspěvek na Baby box (žádost)
10.  Jarní úklid chodníků
11.  Diskuze

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

1. Eva Novotná přečetla hrubá čísla závěrečného účtu obce za rok 2013:
- příjmy: 1 906 587,- Kč
- výdaje: 1 792 573,- Kč
- saldo: 114 013,- Kč
OZ projednalo a hlasovalo o závěrečném účtu:
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

2. Starosta přečetl výroční zprávu za rok 2013, stavební práce, kulturní akce, 
revitalizace prostranství, měřič rychlosti, atd. Podrobnosti ve zprávě. OZ 
projednalo a hlasovalo o výroční zprávě:

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

3. Na budově obecního úřadu vedle vstupních dveří na obou stranách jsou 
pamětní desky padlých spoluobčanů v I. sv. válce. Protože se už měděné 



desky staly několikrát předmětem naštěstí neúspěšné krádeže, budou měděné
desky nahrazeny přesnými žulovými kopiemi.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

4. Starosta navrhuje pokračovat v opravě obecního skladiště: okna s větračkami 
(8 ks), vrata (2 ks) a vchodové dveře s větračkou (1 ks). U jihozápadního rohu 
budovy je vzrostlý smrk, který vzhledem k blízkosti nepříznivě působí 
na budovu – starosta navrhuje na podzim pokácet.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

5. V roce 2014 bude pokračovat rekonstrukce chodníků: chodník od horní 
čekárny po příjezdovou cestu k hospodě, a další část od vjezdu k čp. 31 až po 
čp. 36. Starosta navrhuje opravu obecních ploch asfaltem: točna okolo horní 
čekárny, nájezd  před čp. 14 a 15, místostarosta navrhuje vyasfaltovat část 
podél nových obrubníků (beton se vydroluje).

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

6. V obecním lese v dolních Končinách je mýtina o velikosti asi 5 arů – bude 
osázeno jehličnanem. 

7. Výlet – Adršpašské skály – termín 31. 5. 2014

8. Městská knihovna ve Svitavách žádá o příspěvek na knihovnu PK.
Starosta navrhl 5,00 Kč na obyvatele.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

9. Žádost o příspěvek na Baby box Svitavy.
Smlouva na 2.000,0 Kč.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

10.   Termín úklidu chodníků stanoven na 5. 4. 2014.

      11.  Doplňkový bod - přednesl L. Ryšan – nová mapa k horní autobusové čekárně

      12.   Diskuse :
  -  Starosta podal návrh na zakoupení nových vitrín pro obecní účely
  -   Starosta navrhuje zrušení termínovaného účtu u České spořitelny a 

                 převedení zůstatku do České národní banky. 
             -  Těžba dřeva v obecním lese: 9,5 m3 kulatiny se prodalo (2.500,- Kč/m3) – 

      odkoupil Pila Pich z Cerekvice n. L., další dřevo na palivo koupili občané 
      Bohuňovic.
-   Zvážení zastupitelstva na návrh nového upomínkového předmětu.

Ukončení schůze ve 20:30 hod

Zapsal: Ladislav Ryšan     
Ověřil: Stanislava Macková

Eva Novotná

vyvěšeno: 20. 3. 2014
sejmuto:


