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

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
ZE DNE    8  .   4  . 20  21  

přítomní zastupitelé:            Jaromír Gregor ……………….
Ladislav Ryšan ……………….
Stanislava Macková ……………….

           Jiří Mikulecký ……………….
                                                         Irena Vilčková ……………….

omluveni: Zdeněk Kubát ……..………..
Božena Dvořáková ……………….

veřejnost:                                   Miroslav Jílek ……..………..
Marie Ryšanová ……..………..
Eva Novotná ……………….
        

Zahájení schůze v 19:15 hodin.

Po přivítání starosta navrhl ověřovatelé zápisu:

Jiří Mikulecký
Stanislava Macková

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

a dále starosta přednesl program schůze:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2021
2. Darovací smlouva (Pard. kraj)
3. Návrh závěrečného účtu za rok 2020
4. Darovací smlouva „Oblastní charita Červený Kostelec“
5. Plán obnovy a údržby obecních lesů na rok 2021
6. Schválení „Řádu veřejného pohřebiště“
7. Příspěvek na hasiče na rok 2021
8. Pronájem budovy č. p. 58
9. Diskuze

pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0

Starosta dále doplnil body:
- Plány na výsadbu zeleně u MUK R35
- Rozpočtové opatření č. 2+3/2021
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
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1) Účetní obce předložila rozpočtová opatření č. 1/2021. Zastupitelstvo obce 
nemělo připomínek a rozpočtová opatření schválilo.         

 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

2) Pozemky pod novým chodníkem Pardubický kraj daruje obci, zastupitelé 
schvalují darovací smlouvu s Pk.

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

3) Návrh závěrečného účtu za rok 2020 přečetla účetní zastupitelům, při 
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh je přílohou tohoto 
zápisu. 

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

4) Obec obdržela žádost na žádost na finanční přispění Hospici v Červeném 
Kostelci, zastupitelé  schválili 2.000,-Kč

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

5) Starosta předložil plán obnovy a údržby obecních lesních pozemků na rok 
2021, současné náklady jsou cca 90.000,-Kč.

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

6) Místostarosta aktualizoval Řád veřejného pohřebiště, zastupitelé jej 
schvalují.

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

7) Příspěvek na hasiče na rok 2021 je 130,- na 1 hasiče, celkem 910,-Kč.
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

8) Sklenářství Karlík vypovídá pronájem č.p. 58 k 30. 4. 2021. Od května 
bude objekt volný k pronájmu. Se zájemci již starosta jedná. Zastupitelé 
schvalují pronájem objektu.

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

9) V rámci doplňujících bodů do memoranda ohledně úseku Litomyšl – 
Janov u R35 je možné a rozumné doplnit protihlukovou zeleň okolo MÚK 
Řídký + přilehlých úseků R35, které přichází v úvahu. Současné stanovisko 
ŘSD je výsadba na pozemcích stávajících soukromých vlastníků, což je pro ně 
i pro obec nepřípustné. ŘSD bude osloveno se stanoviskem, aby potřebná 
zeleň byla součástí tělesa R35 vč. konkrétních požadavků na zeleň 
v jednotlivých úsecích.

10) Účetní obce předložila rozpočtová opatření č. 2 + 3/2021. Zastupitelstvo 
obce nemělo připomínek a rozpočtová opatření schválilo.

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Ukončení schůze v 20:30 hodin.
Zapsal: Ladislav Ryšan
Ověřil: Jiří Mikulecký
                   Stanislava Macková
vyvěšeno: 8. 4. 2021 sejmuto:

2
vyvěšeno na e-desce: http://bohunovice.net/obecni-urad/e-deska


