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

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  16. 11. 2017  

přítomní zastupitelé: Jaromír Gregor
Ladislav Ryšan
Stanislava Macková
Božena Dvořáková

omluveni: Irena Vilčková
Jiří Mikulecký
Zdeněk Kubát

veřejnost: Eva Novotná
        

Zahájení schůze v 19:20 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
                     Božena Dvořáková

                                               Stanislava Macková
pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2018
2. Řešení připomínek k D 35 odhlučnění zamýšlené komunikace
3. Návrh smlouvy o místních komunikacích s ŘSD kolem budoucí D 35
4. Oprava zápisu chůze ze dne 23. 3. 2017 bod 6 a ze dne 4. 5. 2017 bod 4
5. Návrh jízdního řádu autobusu, trasa Litomyšl-Choceň na rok 2018
6. Mikulášská besídka
7. Nákup tiskárny
8. Seznámení s dílčím hospodařením za rok 2017
9. Diskuze

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Doplňující body:
1. Informace k rozpočtovému opatření č. 7/2017
2. Návrh na nákup skládacích laviček a stolů

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

1) Vedení obce navrhuje na rok 2018 vyrovnaný rozpočet ve stejné výši a 
bilanci jako bych schválený rozpočet na rok 2017. K návrhu nebylo 
připomínek. Návrh rozpočtu bude vyvěšen.

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
2) Obec zaslala připomínky k odhlučnění navrhované D35, na které 
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obdržela od firmy HBH odpověď. Starosta odpověď přečetl, obec firmě 
zašle své stanovisko.

3) Obec obdržela od ŘSD smlouvu ohledně účelových komunikací, které
vzniknou při výstavbě D 35 a budou dálnici přilehlé. Po projednání se
přítomní zastupitelé shodli na odročení této věci na příští zasedání.

4) V zápisu ze dne 23. 3. 2017 bod 6. je uvedeno „Dotace včelařům“ - OZ
souhlasí se změnou zápisu: „Dotace“ se mění na „Dar“, a stejně tak v
zápisu ze dne 4. 5. 2017 bod 4 je uvedeno „dotace“ - OZ souhlasí  se
změnou zápisu: „dotace“ se mění na „dar“.

5) Obec obdržela návrh jízdních řádů na rok 2018, časy jsou stejné jako na
byly v roce 2017.

6) Termín Mikulášské besídky bude v neděli 3. 12. 2017 od 14:00 hod.

7) OÚ potřebuje novou tiskárnu, je vytipována OKI MC853dn, dodá firma
Compaq Litomyšl.

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

8) Starosta seznámil  OZ se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření
obce. Kontrola neshledala nedostatky.

9) Místostarosta navrhuje nakoupit 5 sad – 1x skládací stůl + 2 skládací
lavice. Celková cena cca 12.000,-Kč. 

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

10)Starosta informuje OZ o schváleném rozpočtovém opatření č. 7/2017.

11)V diskuzi  starosta  informuje  o  škodách  po vichřici  ze  dne  29.10.  na
kostele Sv. Prokopa – vypadlé skleněné výplně oken, popojeté šablony
na střeše, apod. S opravou střechy z plošiny je nutné počkat až bude
okolí kostel přístupné pro nákladní automobil.

Ukončení schůze v 20:30 hodin.

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil:         Božena Dvořáková
                      Stanislava Macková

vyvěšeno: 16. 11. 2017
sejmuto:
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