
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Bohuňov-Janovičky č.5/2007 konaného 
dne 2.2.2007 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu v KD Bohuňov

Počet přítomných zastupitelů: 6,   omluven: Petr Lupoměch
Počet dalších přítomných: 7
Zápis z jednání a usnesení

Předsedající - starosta Milan Sláma zahájil jednání přečtením programu zastupitelstva s návrhem na 
jeho rozšíření. Zastupitelstvo schválilo přiřazení druhé žádosti o prořez keřů (J.Mičín) k bodu č.5 a 
zařazení nového bodu jednání - žádosti Mikroregionu Bystřicko o umístění infotabule jako bod jednání 
č.10, čímž se posouvají plánované body č.10-13 jako body č.11-14.

Usnesení k upravenému pořadu jednání:

1) Zastupitelstvo nemá námitek k zápisu s usnesením z minulého zastupitelstva  a bere na vědomí 
proběhnutou inventarizaci.   

2) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o znovunabízeném záměru výstavby větrných elektráren 
nad Janovičkami a své stanovisko vyjádří až po návštěvě zástupců společnosti Wind Energy systems 
Brno- CZ 3.2.2007 v Janovičkách, kdy se k záměru vyjádří občané Janoviček.

3) Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem trojúhelníkovité části obecní parcely č.8 v Bohuňově pod 
autobusovou zastávkou - panu Antonínu Růžičkovi z Bohuňova.

4) Zastupitelstvo souhlasí, že v případě žádosti Dušana kříže o odkup obecního pozemku bývalé požární 
nádrže bude na návrh zastupitele Martina Šikuly provedeno šetření na místě. V případě odprodeje části 
bývalé požární nádrže si D.Kříž nechá současně zaměřit již zaplocenou zahradu na jiné obecní parcele a 
zastupitelstvo bude prodej obou částí schvalovat po předložení plánku.

5) Zastupitelstvo vyhovuje žádosti o prořez keřů na cestě do Písečného panu Janu Mičínovi s 
podmínkou, že keře zpracuje v termínu do konce dubna 2007. Vítu Mičínovi ve stejné žádosti obec 
nabídne možnost náhradního řešení.

6) Zastupitelstvo souhlasí s nákupem stromků na osázení terénu Skalky.
7) Zastupitelstvo souhlasí s likvidací kalamity v Zadech a Kozejlu firmou Lesní společnost Jihlava a v 

případě zájmu o kulatinu občany jim bude tato možnost nabídnuta.
8) Zastupitelstvo ukládá jednat se společností ZDAR,a.s o možnosti zavést všechny autobusové linky 

do Janoviček. Po té bude rozhodnuto o existenci zastávky na odbočce v lese.
9) Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením veřejného osvětlení o svítidla v Bohuňově i v Janovičkách a s 

výměnou žárovek v KD Bohuňov. Panu Pavlu Ondráčkovi z Janoviček bude sděleno, aby dbal na 
vypínání tamního veřejného osvětlení ve dne.

10) Zastupitelstvo souhlasí se zhotovením infotabule mikroregionu Bystřicko se spoluúčastí obce 
Bohuňov ve výši 10 000,- Kč při zohlednění námětů obce a s jejím umístěním na návsi v sousedství 
houpaček v Bohuňově.

11) Zastupitelstvo v případech převodu pozemků v k.ú.Bohuňov z Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových na obec: 

 - potvrzuje souhlas s bezúplatným převodem pozemků č.544, č.545 a č.108/2 s podmínkami převodu,  
vše schváleno již zastupitelstvem dne 26.10.2005

 - schvaluje v případě pozemku č.108/11 úplatný převod obci celé této parcely obci.
 - odkládá rozhodnutí o pozemcích č.897 a č.907.
12) Zastupitelstvo souhlasí s darem příspěvku 1000,-Kč dennímu stacionáři v Novém Městě na Moravě 

- centrum Zdislava.
13) Zastupitelstvo schvaluje kronikářem představený obsah zápisu do obecní kroniky za rok 2006 a 

souhlasí s vydáváním zpravodaje obce.
14) Zastupitelstvo bere na vědomí připomínku k vhodnosti prodloužit opravenou komunikaci od 

novostavby P.Váši a stav cest v Janovičkách.

Zasedání ukončeno 2.2.2007 ve 21.10 hodin.
Zápis provedl 3.2.2007  zapisovatel  PhDr.Martin Šikula,v.r.        Ověřil: Milan Sláma,v.r. - starosta obce




