Zasedání zastupitelstva obce Bohuňov-Janovičky č.2/2010,
konané dne 15.11.2010 v 18.00h v kanceláři obecního úřadu v KD Bohuňov
Počet přítomných zastupitelů: 7
Další přítomní: 2
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu jednání.
3. Kontrola usnesení minulého zastupitelstva (ustavujícího).
4. Schválení jednacího řádu zastupitelstva.
5. Schválení jednacího řádu kontrolního a finančního výboru.
6. Zpráva o výsledku kontrolního a finančního výboru ze dne 8.10.2010.
7. Návrh sestavení rozpočtu obce pro rok 2011.
8. Různé.
9. Diskuze.

Zápis z jednání a usnesení:
Jednání zastupitelstva svolal a zároveň vedl starosta obce Bc.Petr Váša.
1) Zastupitelstvo určilo ověřovateli zápisu Bc. Petra Vášu (starosta obce), Milana Slámu
(místostarosta) a zastupitele Zdeňka Žilku, jako zapisovatele zasedání zastupitelstev
PhDr.Martina Šikulu.
2) Program zasedání zastupitelstva byl jednohlasně schválen.
3) Zastupitelstvo nemá námitek k zápisu s usnesením minulého zastupitelstva.
4) Zastupitelstvo schvaluje jednací řád zastupitelstva jednohlasně.
5) Zastupitelstvo bere na vědomí návrh jednacího řádu kontrolního a finančního výboru a
pověřuje předsedu kontrolního výboru a předsedu finančního výboru, aby připravili definitivní
znění jednacích řádů výborů a plán kontroly kontrolního a finančního výboru, které budou
předloženy na příštím zasedání zastupitelstva ke schválení.
6) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly kontrolního a finančního výboru ze
dne 8.10.2010, kterou přednesl bývalý předseda kontrolního výboru a člen současného
kontrolního výboru Martin Šikula.
7) Zastupitelstvo projednalo k úřednímu vyvěšení návrh rozpočtu obce na rok 2010.

8) Zastupitelstvo v bodě různé:
a) schvaluje inventarizační komisi ve složení: František Sláma - předseda inventarizační komise,
Jan Houdek a Jan Žilka - členové inventarizační komise.
b) schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí
Bohuňov o vykonávání přenesené působnosti stanovené zákonem č.200/1990 Sb. o přestupcích.
c) souhlasí, aby funkci správce KD Bohuňov nadále vykonával František Sláma.
d) souhlasí s návrhem předsedy finančního výboru, aby byl v případě zájmu o členství
nezastupitelů v kontrolních orgánech předložen návrh na doplnění těchto výborů s předložením
jmen kandidátů.
e) bere na vědomí stanovení úředních hodin ve středu od 15.30 hodin do 18.00 hodin.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno 15.11.2010 ve 20.45 hod.

Zápis provedl dne 15.11.2010:
PhDr.Martin Šikula

Zápis ověřil dne 15.11.2010:
Bc.Petr Váša, starosta obce
Milan Sláma, místostarosta obce
Zdeněk Žilka, zastupitel obce

