
OBEC BOHUŇOVICE
57001 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE 16.12. 2010  

Po přivítání a úvodním slovu starosta přednesl program schůze.

Program veřejné schůze

1. Schválení poplatku za komunální  svoz odpadu na rok 
2011

2. Návrh na zrušení poplatků za psy
3. Zimní  úklid  chodníků  v  obci  včetně  místních 

komunikací 
4. Zápis z preventivní  požární prohlídky
5. Projednání zápisu Krajské hygienické stanice 
6. Projednání zápisu dílčího přezkoumání hospodaření za 

rok 2010 
7. Kronikář obce
8. Úprava  prostranství před místním hřbitovem
9. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2011
10.Schválení  nové  vyhlášky   o  poplatku  za  svoz 

komunálního odpadu na rok 2011 
11. Rozpočtové opatření
12.Návrh  inventurní  komise  a  stanovení  termínu 

inventury
13.Oprava dětského hřiště
14.Ukončení roku 2010
15.Diskuze

Bod 1. 
Zastupitelstvu obce byl  předložen návrh na poplatek na svoz komunálního 
odpadu.  Náklady  na  občana  činí  558,--  Kč  včetně  DPH.  Zastupitelstvo  se 
usneslo, že bude přispívat na každého občana částkou 158,-- Kč. Poplatek na 
občana  bude  činit  400,00  Kč.  Občané  musí  uhradit  poplatek  za  svoz 



komunálního odpadu do 31.3.2011.

Bod 2.
Starosta přednesl návrh na zrušení poplatku za psy, který činil 100,00 Kč na 
rok.  
Obecní zastupitelstvo schválilo zrušení poplatku za psy.
Povinnost každého majitele je nechat psa očkovat proti vzteklině.

Bod 3.
Zastupitelstvo schválilo zakoupení nové sněžné frézy. Zimní údržbu chodníků 
bude zajišťovat Jiří Mikulecký. Zimní údržbu místních komunikací zajišťuje 
ZOD Sedliště.

Bod 4.
Obecní  zastupitelstvo  projednalo  zápis  z  preventivní  požární  prohlídky.  Je 
nutné zajistit  revizi  plynových spotřebičů a komínů na budovách obecního 
úřadu.

Bod 5.
Obecnímu zastupitelstvu byl předložen zápis Krajské hygienické stanice, na 
základě kterého budou muset být provedena některá nápravná opatření dle 
zápisu.

Bod 6.
Obecní zastupitelstvo projednalo zápis z  dílčího přezkoumání hospodaření za 
rok 2010. Zápis byl vyvěšen na úřední desce 9.12.2010. V hospodaření obce 
byly shledány méně závažné chyby viz. Zápis z přezkoumání  hospodaření za 
rok 2010. Závady budou odstraněny dle zápisu.

Bod 7.
Obecní  zastupitelstvo  odsouhlasilo  roční  odměnu  za  rok  2010  ve  výši 
1.000,00 Kč. Funkci kronikáře obce nadále vykonává paní Kašparová Marie.

Bod 8.
Úprava prostranství před místním hřbitovem.
Obecní  zastupitelstvo  schválilo  vykácení  starých  tújí  před  hřbitovem, 
zplanýrování terénu a vydláždění vchodu a vjezdu na hřbitov.

Bod 9.
Obecní zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2011.

Bod 10.
Obecní zastupitelstvo schválilo Vyhlášku o odpadech číslo 1/2011.



Bod 11.
Obecní  zastupitelstvo  bere  na  vědomí  rozpočtové  opatření   číslo  10048, 
neinvestiční  dotace  je  určena  na  úhradu  výdajů  spojených  s  přípravou  a 
provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

Bod 12.
Starosta dal příkaz k inventarizaci majetku.
Předseda inventární komise :        Kubát Zdeněk.
Členové inventární komise : Ryšan Ladislav

Macková Stanislava
Termín inventury je stanoven na 31.12.2010

Bod 13.
Oprava dětského hřiště bude provedena ZOD Sedliště.

Bod 14.
Zastupitelstvo se dohodlo na věcném daru občanům k jubileu 60, 65 a dále v 
hodnotě 500,00 Kč plus kytice.

Bod 15.
Občané připomínají obecnímu úřadu, že na jižní straně obce (směr Sedliště) 
chybí chodníky. Vzhledem k nárůstu dopravy na této silnici je nutná výstavba 
chodníků.
Obecní  úřad  pověřuje  starostu  a  místostarostu  obce  k  projednání  směny 
pozemků parcel 641/2 ,  641/3 a 725/2 za část  parcely 631/2 s ing.  Janem 
Vaňousem.

Přítomní : Gregor Jaromír,  Kubát Zdeněk, Ryšan Ladislav,  Macková  
Stanislava, Vilčková Irena, Novotná Eva, Dvořáková Božena

Zapsal : Novotná Eva
Ověřil : Ryšan Ladislav
Schválil : Gregor Jaromír

Jaromír Gregor 
starosta

vyvěšeno :  17.12.2010
sejmuto : 


