
OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL

ZÁPIS  ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE  9. 8. 2012  

přítomní zastupitelé Jaromír Gregor
Eva Novotná
Ladislav Ryšan
Zdeněk Kubát
Irena Vilčková
Stanislava Macková

omluvení zastupitelé Jiří Mikulecký

neomluvení zastupitelé

veřejnost Božena Dvořáková

Zahájení schůze v 19:30 hodin.

Po přivítání a úvodním slovu starosta přednesl program schůze:

1. Rekonstrukce chodníku před č.p. 7 
2. Návrh na zrušení Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
3. Procesní ukončení kontroly výkonu samostatné působnosti 

orgány obce
4. Návrh na trasu turistického pochodu konaného na konci 

prázdnin 
5. Diskuze 

Starosta dává hlasovat o jednotlivých bodech programu:
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Další body doplňují    Jaromír Gregor   - nákup nového mrazáku do obchodu v Bohuňovicích
        - rozpočtová opatření 

                Ladislav Ryšan     - stavební úpravy Bohuňovice č. 53 
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
body budou zařazeny před diskuzi

Starosta navrhl ověřovatelé zápisu: Irena Vilčková, Zdeněk Kubát
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

1) Rekonstrukce  chodníku  před  č.p.  7  –  starosta  navrhl  opravu  chodníku  již  tento  rok. 
Předběžná cena je cca 75.000,00 Kč, opravu provede firma SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Chrudim (původní název firmy KOLAS Polička). Kontrolní výbor zpracuje porovnání cen za 
provedení chodníků za rok 2011 a 2012.
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0



      
       2) Mgr. Dohnal sepsal Návrh na zrušení  Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a podal  

jej  u  Krajského soudu v  Hradci  Králové.  Soud Návrh  přijal  a  Mgr.  Dohnal  bude  obec  
zastupovat v následujícím jednání.

     3a) Obec zavede kompletní evidenci právních předpisů, která bude pravidelně aktualizována, a 
zpřístupní je na OÚ a na internetových stránkách obce
Termín zpracování kompletní evidence právních předpisů do 31.srpna 2012
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

     3b) Obec bez  odkladu zabezpečila,  že  zápisy  ze  zasedání  ZO obsahují  zákonem stanovené   
náležitosti,  tj.  počet přítomných členů zastupitelstva obce,  schválený pořad jednání ZO,  
průběh a  výsledek  hlasování  a  přijatá  usnesení,  podpisy  starosty  nebo místostarosty  a  
minimálně dvou určených ověřovatelů .

     3c)  Obec bez odkladu zabezpečila, že nezaložené zápisy byly dohledány a  opatřeny potřebnými 
podpisy a jsou zpřístupněny na OÚ k nahlédnutí
Obec bude důsledně dodržovat ustanovení § 95 odst. 1  zákona o obcích tak, aby každý zápis 
ze zasedání ZO, který musí být pořízen do 10 dnů po skončení zasedání, byl uložen na OÚ 
k nahlédnutí 

     3d)  Obec bez odkladu zpracovala soubor povinně zveřejňovaných informací dle InfZ a zveřejnila  
ho na všeobecně přístupném místě na OÚ, a to včetně právních předpisů vydaných obcí.
Obec bude pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací.

     3e) Obec  bez  odkladu  zpracovala  soubor  povinně  zveřejňovaných  informací  dle  InfZ  a  
zveřejnila  ho  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup,  a  to  ve  struktuře  a  s  údaji  
požadovanými vyhláškou č. 442/2006 Sb.
Obec bude pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

     3f) Obec  zpracuje výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2010 a 2011 
se všemi náležitostmi stanovenými InfZ, a to jako součást souboru povinně zveřejňovaných 
informací (§ 5 odst. 1 písm. g /InfZ), do konce listopadu 2012, a výroční zprávu o činnosti 
v oblasti  poskytování  informací  za  rok 2012 do 1.  3.  2013.  Výroční  zprávy  umístí   na  
internetové stránky obce.
Termín zpracování  a zveřejnění výročních zpráv za roky 2010 a 2011  do 30. listopadu 2012
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

      4)   Starosta navrhl trasu turistického pochodu – Červenovodské sedlo, rozhledna Suchý vrch,  
Bouda a zpět
termín 1. 9. 2012
Odjezd od OÚ v 7 hodin vlastními auty, cesta cca 1 hodina, délka trasy přibližně 14 km 
Informace o pochodu budou občanům oznámeny formou oběžníku

       5) Starosta navrhl nákup nového mrazáku do obchodu v Bohuňovicích – původní se rozbil a     
je již neopravitelný.  Pořizovací cena nového mrazáku je přibližně 13.000,00 Kč.
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

       6) Rozpočtová opatření



       -     příjem finančních prostředků za Místní poplatky z činnosti a služeb 
(LIKO Svitavy,   40.000,00 Kč)       

– neinvestiční přijaté transfery od Pardubického kraje (POV, dotační titul 1-5, 
100.000,00 Kč,)

– neinvestiční přijaté transfery od Pardubického kraje (na provoz obchodu v 
obci, dotační titul 9,   11.000,00 Kč)

      7) Ladislav Ryšan předložil  zastupitelstvu projekt rekonstrukce domu č.p. 53 a informoval  
o stavebních úpravách a napojení domu na inženýrské sítě.

        8) Diskuze 
Ladislav Ryšan navrhuje, aby obec vypracovala a schválila  Jednací řád OÚ.

Ukončení schůze ve 21:00 hodin

Zapsal: Eva Novotná     dne: 9. 8. 2012

Ověřil: Irena Vilčková
Zdeněk Kubát

vyvěšeno: 10. 8. 2012 sejmuto :


