
 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Bohuňov č.3/2010, konané dne 16.12.2010  

v 18.00 h v kanceláři obecního úřadu v KD Bohuňov 

 
Počet přítomných  zastupitelů: 7 

Další přítomní: 6 
 
Program: 

 01. Schválení programu jednání. 
 02. Kontrola usnesení minulého zastupitelstva. 
 03. Seznámení s možným řešením vybudování odkanalizování obce a následné  
    0 vybudování čističky odpadních vod a jeho případné financování z dotačního titulu OP   
    0 ŽP - pozvání přijala paní Hana Noďová - obchodní manažer z regionální poradenské  
   0  agentury Brno a dále pan Josef Maša - projektová činnost ze Škrdlovic. 
 04. Schválení návrhu vyhlášky obce týkající se výběru poplatku za komunální odpad. 
 05. Schválení návrhu vyhlášky obce týkající se výběru poplatků ze psů. 
 06. Schválení plánu kontrol finančního a kontrolního výboru na rok 2011. 
 07. Schválení jednacího řádu finančního a kontrolního výboru. 
 08. Schválení rozpočtu obce pro rok 2011. 
 09. Různé. 
 10. Diskuze. 
 
Zápis z jednání a usnesení: 

 
Jednání zastupitelstva svolal a zároveň vedl starosta obce Bc.Petr Váša. 
 
1) Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně program jednání zastupitelstva. 
 
2) Zastupitelstvo nemá námitek k zápisu s usnesením  minulého zastupitelstva. 
 
3) Zastupitelstvo obce vyslechlo paní Hanu Noďovou, obchodního manažera z regionální  
    poradenské agentury Brno a dále projektanta ČOV pana Josefa Mašu, kteří přednesli 
    zastupitelům informace k možnostem dotačních titulů a etapizace při realizování  
    projektu. Zastupitelstvo obce rozhodne o dalším postupu po vyhodnocení informací   
    počátkem roku 2011. 
 
4) Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně vyhlášku obce č.1/2010 o poplatku za komunální odpad,  
    jež stanoví roční výběr 400,- Kč za poplatníka. Poplatníkem je každá fyzická osoba s trvalým  
    pobytem v obci Bohuňov, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. 
 
5) Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně vyhlášku obce č.2/2010 o poplatku ze psů ve výši       
    100,- Kč za jednoho psa a 200,-Kč za každého dalšího psa. 
 
6) Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně plán kontroly finančního a kontrolního výboru na rok  
    2011. 



 
7) Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně jednací řád finančního a kontrolního výboru. 
 
8) Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně rozpočet obce na rok 2011 jako vyrovnaný ve výši  
    příjmů i výdajů  2 047 300,- Kč. 
 
9) V bodě různé : 
 
a) Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně rozpočtové opatření  č.2 ze dne 15.12.2010. 
 
b) Zastupitelstvo  schvaluje  na základě  nařízení vlády změnu odměn následovně:   
    - odměna předsedům finančního, kontrolního a lesního výboru nově ve výši 1 400,- Kč.     
 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno 16.12.2010 ve 20.45 hod. 
 
 
 
Zápis provedl dne 16.12.2010: 
PhDr. Martin Šikula 

 

Zápis ověřil dne 16.12.2010:       

Bc. Petr Váša, starosta obce                   

Milan Sláma, místostarosta obce 

Zdeněk Žilka, zastupitel obce  
 


