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

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  27.9. 2018  

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

omluveni: 
veřejnost:

        
Zahájení schůze v 18:15 hodin.

Po přivítání na posledním zasedání starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
                     Irena Vilčková

                                               Božena Dvořáková
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:

                                          1. Rozpočtové opatření č. 6/2018

2. Návrhy na nové veřejnoprávní smlouvy (sociálně 
právní a přestupková) 

3. Udělení souhlasu starostovi k zastupování obce 
ohledně podání žádosti na výstavbu nového 
chodníku v obci.

4. Příprava výběrového řízení k výstavbě nového 
chodníku a veřejného osvětlení

                                          5. Diskuze

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

doplňující body:
starosta: 1. Rozpočtové opatření č. 7/2018

                                           2. Nákup výpočetní techniky
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1) Starosta obce dává na vědomí rozpočtové opatření č. 6/ 2018. 
Zastupitelé rozpočtové opatření schvalují. Rozpočtové opatření je 
nedílnou součástí zápisu schůze. 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2) Starosta předložil nové veřejnoprávní smlouvy, jedná se o sociálně 
právní smlouvu a smlouvu o projednání přestupků s Městem Litomyšl. 
Obnovuje se vždy po 4 letech po komunálních volbách.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

3) Zastupitelstvo obce dává souhlas starostovi k zastupování obce ve věci
podání žádosti na dotaci na výstavbu nového chodníku v obci.

                      pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

4) Starosta obce podává návrh na výběrové řízení na výstavbu chodníku,
nového  veřejného  osvětlení  a  veřejného  rozhlasu.  Výběrové  řízení
provede firma JAFIS s.r.o.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

5) Starosta obce dává na vědomí rozpočtové opatření č. 7/ 2018. 
Zastupitelé rozpočtové opatření schvalují. Rozpočtové opatření je 
nedílnou součástí zápisu schůze. 
           pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

6) Místostarosta předložil cenovou nabídku na nákup výpočetní techniky,
dodavatel firma J. Pechanec, Litomyšl

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

7) Diskuze  –  svoz  nebezpečného  odpadu  se  bude  konat  11.  10.  2018.
Červnový výlet na Macochu, nutno objednat co nejdříve.
Výběr vánočních dárků.
Příprava Mikuláše. 
Probírka v obecním lese, bude možné zakoupit palivové dřevo.
Poptávka na pronájem zadní části prodejny.

Ukončení schůze v 18:45 hodin.

Zapsal: Ladislav Ryšan

Ověřil:           Irena Vilčková
                       Božena Dvořáková

vyvěšeno: 27. 9. 2018                                sejmuto:
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