
   OBECNÍ ÚŘAD  BOHUŇOV           .
   Bohuňov č.50          593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Usnesení zasedání zastupitelstva obce Bohuňov č.12/2008 konaného dne 
15.2.2008 v 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu v KD Bohuňov

Počet přítomných zastupitelů: 6  Omluvena: Miluše Rossí
Počet dalších přítomných: 1

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Milan Sláma přečtením programu zastupitelstva s 
návrhem na změnu bodu programu č.10.

Usnesení:
1) Zastupitelstvo schvaluje pozměněný program jednání. (pro:6, proti:0)

2) Zastupitelstvo nemá námitek  k zápisu s usnesením z minulého zastupitelstva.
(pro:6, proti:0)

3) Zastupitelstvo schvaluje účast obce na projektu publikace „Na křídlech za poznáním 
Žďárska“ s leteckým snímkováním obce nabídnutého fotografickým a filmovým  studiem 
Tulák z Velkého Meziříčí a finanční spoluúčast obce ve výši 5.000,- Kč. (pro:6, proti:0)

4) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy inventarizační komise Marka 
Homolky o proběhnuté inventarizaci a ukládá kontrolnímu výboru provést návrhy na 
vyřazení v roce 2008 a kontrolovat doplnění inventárních štítků. (pro:6, proti:0)

5) Zastupitelstvo schvaluje plán kontrolní činnosti kontrolního a finančního výboru na 
rok 2008. (pro:6, proti:0)

6) Zastupitelstvo z hlasování o bodu č.6 vylučuje  starostu Milana Slámu, který se 
přihlásil jako jediný zájemce na nabídku pronájmu nebytových prostor v bohuňovském 
KD za účelem provozování pohostinské činnosti. Zastupitelstvo schvaluje uzavřít 
nájemní smlouvu s Milanem Slámou. (pro: 5, proti: 0, nepřítomen: Milan Sláma)

 
7) Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci místního programu obnovy venkova v časovém 
horizontu na rok 2008. (pro:6, proti:0)

8) Zastupitelstvo schvaluje žádost Petra Lupoměcha o skácení lípy na jeho pozemku v 
Bohuňově s podmínkou vysazení nové lípy na obecním pozemku. (pro:6, proti:0)

9) Zastupitelstvo schvaluje skácení pěti modřínů u hřiště v Bohuňově. (pro:5, proti:1)

10) Zastupitelstvo schvaluje plán údržby komunikací v Bohuňově  - Janovičkách. 
 (pro:6, proti:0)

11) Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků mezi obcí Bohuňov a Ing.Josefem 
Slavíčkem a to následovně: pozemky č.252 a č.242 v k.ú.Janovičky ve stávajícím 
vlastnictví Ing.J.Slavíčka obci Bohuňov a pozemky č.11/2, č.230, č.228, č.231 a č.247 ve 
stávajícím vlastnictví obce Bohuňov  panu Ing.J.Slavíčkovi (viz. přiložený plán). 
(pro:6, proti:0)

12) Zastupitelstvo schvaluje obsah kronikářského zápisu za rok 2007. (pro:6, proti:0)

13) Zastupitelstvo nemá námitek ke změně úředních hodin v kanceláři obecního úřadu v 
Bohuňově, které zůstávají ve středu, v novém čase 15.30 - 18.00 hodin.
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zahájit jednání o projektu  čističky odpadních vod.
(pro:6, proti:0)

V Bohuňově  15.2. 2007          Zapsal: Martin Šikula     Ověřil: Milan Sláma - starosta obce




