
OBEC BOHUŇOVICE
57001 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE 1. 3. 2012  

zastupitelé Jaromír Gregor, Jiří Mikulecký, Zdeněk Kubát, Eva Novotná,
Irena Vilčková, Stanislava Macková, Ladislav Ryšan 

veřejnost Božena Dvořáková, Miluše Benešová, Květoslava Krátká

Po přivítání a úvodním slovu starosta přednesl program schůze.

Program veřejné schůze

1. Schválení darovací smlouvy mezi obcí Bohuňovice a firmou 
Daylon, s.r.o. zastoupenou Janem Palaščákem

2. Schválení příspěvku pro včelaře
3. Schválení příspěvku pro „Oblastní charitu Červený 

Kostelec“ 
4. Vyúčtování karnevalu
5. Uzavření dotace CZECH-POINT
6. Projednání stížnosti Ing. Zdeňka Kubáta
7. Ukončení činnosti kronikáře v obci
8. Zpráva ze schůze OREDA (zajištění autobusových linek v 

obci)
9. Zpráva o projektu (Realizace nového chodníku v obci)
10.Diskuse

1) Obec  obdržela  návrh  darovací  smlouvy  mezi  obcí  Bohuňovice  a  firmou 
Daylon,  s.r.o.  zastoupenou  Janem  Palaščákem  viz  příloha.  Zastupitelstvo 
i veřejnost hlasovalo:

Pro: 7 hlasů, Proti: 0 hl., Zdržel se: 0 hl. 
Návrh smlouvy byl přijat

2) Obec obdržela od ČSV, o.s. ZO Litomyšl žádost o finanční příspěvek na rok 
2012.  O návrhu starosty – 1.000,- Kč nechal hlasovat:

Pro: 7 hlasů, Proti: 0 hl., Zdržel se: 0 hl. 
Příspěvek byl schválen.

3) Obec  obdržela  od  Oblastní  charity  Červený  Kostelec  žádost  o  finanční 
příspěvek na rok 2012.  O návrhu starosty – 1.000,- Kč nechal hlasovat:

Pro: 7 hlasů, Proti: 0 hl., Zdržel se: 0 hl. 
Příspěvek byl schválen.



4) Vyúčtování karnevalu je přílohou tohoto zápisu, účtenky za hudbu, nájemné a 
odměny  za  praní  ubrusů  budou  proplaceny,  stejně  tak  i  odměna  Danuši 
Benešové. Výtěžek se dá do obecní pokladny.

5) Místostarosta  oznámil  Rozhodnutí  o  prominutí  daně  z  Generálního 
finančního  ředitelství.  GFŘ  rozhodlo  o  odpuštění  63.466,-  Kč  z celkového 
odvodu 67.042,- Kč, a 51.007,- Kč z celkového penále 54.583,- Kč, viz příloha.

6) Starosta  přednesl  stížnost  Ing.  Zdeňka  Kubáta  zaslanou  na  Ministerstvo 
vnitra. Eva Novotná dopis přečetla, starosta přečetl znění Žádosti o vyjádření 
k  podání  Ing.  Kubáta. Jednotlivé  body  starosta  s Ing. Kubátem  projednal, 
odpověď  na MV  bude  zaslána  (viz  příloha).  Součástí  také  budou  veškeré 
dokumenty související s pojednávanými připomínkami (vyúčtování, apod.)

7) Paní Marie Kašparová chce ukončit  činnost obecní  kronikářky.  Zastupitelé 
starostovi  navrhli  Marii  Ryšanovou,  mino jiné z  důvodu,  že kronikářku již 
dělala.  Starosta  navrhnutou  v  této  věci  osloví  a  na  příští  schůzi  sdělí  její 
stanovisko.

8) Starosta  informuje  přítomné  o  pokračujícím  jednání  s  firmou  OREDO, 
přečetl zápis z jednání (viz příloha) a sdělil vypořádání s našimi požadavky.

9) Starosta  informuje  o  pokračujícím  projektu,  projekt  je  ve  stádiu  před 
stavebním povolením a obec bude žádat o finanční dotaci MAS, Pardubický 
kraj a SZIF.

10) V diskuzi své připomínky uvedli:
1. J. Mikulecký: je třeba do konce března ořezat dřeviny, které buď zasahují 

do plotů, drátů el. vedení, apod. Jedná se o křoviny okolo vodní nádrže, 
břízy u stodoly před hospodou, atp. Dále připomínkuje, že je třeba obnovit 
výsadbu  v  remízu.  K  realizaci  navrhuje  pana  Štěpánka,  a  hlasování 
dopadlo takto:

Pro: 7 hlasů, Proti: 0 hl., Zdržel se: 0 hl. 
Návrh smlouvy byl přijat

2. Starosta informoval o projednání Posudku na studii EIA týkající se dvou 
tras R35 okolo Litomyšle.

3. L. Ryšan informoval o pokračující opravě varhan v kostele Sv. Prokopa. 
Varhanář Josef Král odvezl 21 nefunkčních píšťal a bude se snažit je sehnat 
nebo znovu vyrobit. Občané svépomocí provedou vyčištění a nátěr proti 
červotoči.

4. Veřejnost neměla ke schůzi ani v diskuzi připomínek.

Zapsal: Ladislav Ryšan 
Ověřil: Eva Novotná
Schválil: Stanislava Macková

vyvěšeno: 1. 3. 2012
sejmuto:


