
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Bohuňov-Janovičky č.6/2007 konaného 
dne 6.4.2007 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu v KD Bohuňov

Počet přítomných zastupitelů: 6,   omluven: Petr Lupoměch
Počet dalších přítomných: 4

Předsedající - starosta obce Milan Sláma zahájil jednání přečtením programu zastupitelstva s návrhem 
na zařazení dalších pěti bodů k projednání.

Usnesení:

1) Zastupitelstvo schvaluje upravený pořad jednání rozšířený o zařazení bodů jednání č.7-č.10 a 
přesunutí původně bodu č.7 Různé, připomínky, podněty  jako bod č.11.

2) Zastupitelstvo nemá námitek k zápisu s usnesením z minulého zastupitelstva a bere na vědomí 
informaci starosty obce, že o možnosti zajíždění všech autobusových linek do Janoviček se bude se 
společností Zdar a.s. jednat.

3) Zastupitelstvo schvaluje jednací řád kontrolního výboru, jednací řád finančního výboru a plán 
kontroly výborů na rok 2007.

4) Zastupitelstvo souhlasí s jednáním o výměně pozemků v Janovičkách za účasti obce Bohuňov, 
Ing.Josefa Slavíčka a pana Jiřího Šejnohy.

5) Zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecní parcely č.13 v Bohuňově panu Jiřímu Tihlaříkovi 
(1m2/20,-Kč). V případě parcely č.73 v Bohuňově zastupitelstvo souhlasí s tím, aby ji Jiří Tihlařík užíval, 
ale obec ji neprodá.

6) Zastupitelstvo schvaluje podání přihlášky k účasti obce Bohuňov v soutěži Vesnice roku 2007 a 
zaplacení registračního poplatku ve výši 2,-Kč za občana.

7) Zastupitelstvo projednalo zprávu z auditu obce za rok 2006 a bere na vědomí zjištěné nedostatky za 
toto období.

8) Zastupitelstvo souhlasí se zrušením stávajícího rozbitého plotu kolem pomníku v Bohuňově s tím, že 
bude zachována a opravena jeho dolní část při chodníku u silnice a vzhled zbývajících dvou stran bude 
posouzen.

 9) Zastupitelstvo schvaluje, aby se panu L.Sýkorovi dala opětovně na vědomí situace v tzv.trojúhelníku 
na obecní parcele č.6/3 v Bohuňově, kde je podle zápisu zastupitelstva z 8.8.2003 vyhrazeno panu 
M.Kolomazníkovi místo na parkování. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce, aby obeslal pana Luboše 
Sýkoru dopisem, kde mu bude skutečnost o parkování znovu sdělena.

10) Zastupitelstvo schvaluje prodej obecních parcel č.16/4 (117m2) a č.6/5 (196m2) v Bohuňově 
(1m2/20,-Kč) panu Dušanu Křížovi a to na základě geometrického plánu č.165-167/2007 z 13.3.2007. 
Podpis kupní smlouvy s nabyvateli - Dušan a Martina Křížovi, Bohuňov 22 - proběhne po uplynutí lhůty 
k vyvěšení na úřední desce. D.Kříž též uvolní obecní parcelu č.16/1 a č.6/3.

11) Zastupitelstvo bere na vědomí nutnost řešit situaci se skládkou na obecním pozemku a nutnost řešit 
odvod povrchové vody v Janovičkách z parcely č.28.

Zasedání ukončeno 6.4.2007 ve 21.00 hodin.

Zápis provedl 6.4.2007  zapisovatel  PhDr.Martin Šikula,v.r.        Ověřil: Milan Sláma,v.r. - starosta obce

Vyvěšeno: 11.4.2007


