
                     OBECNÍ ÚŘAD   BOHUŇOV           .

                                        Bohuňov čp. 50         593 01  Bystřice nad Pernštejnem

Zasedání zastupitelstva obce Bohuňov  č.6/2011, konané dne 16.6.2011 v 18.00 hod. 

v kanceláři obecního úřadu v KD Bohuňov

Počet přítomných  zastupitelů: 7             Další přítomní: 1

Program:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola usnesení minulého zastupitelstva.
 3. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2010.
 4. Projednání schvalování rozpočtových opatření přímo starostou obce v případě 
     konsolidovaných položek a vždy v prosinci daného roku. 
 5. Projednání opatření ve věci důsledků povodně v Janovičkách.
 6. Různé, připomínky, podněty zastupitelů.

Zápis a usnesení:

Jednání zastupitelstva svolal a zároveň vedl starosta obce Bc.Petr Váša.

1) Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně rozšíření programu jednání o  bod č.5  - opatření ve věci 
důsledků povodně v Janovičkách a původní bod programu č.5 (různé) přesouvá jako bod č.6.

2) Zastupitelstvo souhlasí jednohlasně se  zápisem s usnesením  minulého zastupitelstva.

3) Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasně schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 bez 
výhrad. Zastupitelstvo obce současně projednalo a jednohlasně schvaluje  zprávu o přezkoumání 
hospodaření obce Bohuňov za rok 2010 a ve věci nápravy včasného vyvěšení na elektronickou 
úřední desku stanoví odpovědnou osobou starostu obce, jež dohlédne na včasné vyvěšení.

4) Zastupitelstvo obce schvaluje jednohlasně kompetenci schvalování rozpočtových opatření 
přímo starostou obce v případě konsolidovaných položek a vždy v prosinci daného roku s tím, že 
k následnému projednání zastupitelstvem dojde na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

5) Zastupitelstvo obce schvaluje jednohlasně ve věci důsledků povodně v Janovičkách 
následující opatření. Společnost Bohuňov, a.s., která obhospodařuje polnosti nad Janovičkami,  
bude vyzvána úředním dopisem k provedení nápravy škod způsobených dne 1.6.2011 
přívalovým deštěm v Janovičkách, s termínem odstranění škod do konce srpna 2011. 

6) Zastupitelstvo vzalo na vědomí připomínky a podněty vznesené v bodě různé. 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno 16.6.2011 v 19.30 hod.

Zápis provedl dne 16.6.2011       PhDr.Martin Šikula                                        

Zápis ověřil dne 26.6.2011:    
                                                     Bc.Petr Váša, starosta obce                  
                                                     Milan Sláma, místostarosta obce
                                                     Zdeněk Žilka, zastupitel obce




