
                     OBECNÍ ÚŘAD   BOHUŇOV           .

                                        Bohuňov čp. 50         593 01  Bystřice nad Pernštejnem

Zasedání zastupitelstva obce Bohuňov  č.7/2011, konané dne 1.9.2011 v 18.00 hod. 

v kanceláři obecního úřadu v KD Bohuňov

Počet přítomných  zastupitelů:  7            Další přítomní:  1 (zapisovatel)

Schválený program po změnách:

 1. Schválení programu jednání.
 2. Kontrola usnesení minulého zastupitelstva.
 3. Zpráva o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.
 4. Schválení rozpočtového opatření obce č. 3.
 5. Žádost paní Heleny Kolomazníkové o pronájem části obecního pozemku.
 6. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
 7. Schválení smlouvy o společném postupu při realizaci projektu Novostavba rodinných domků 
     Bohuňov „Sluneční brána“
 8. 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.6 a bod č.7 a původní 
bod č.6 zařazen jako bod č.8.

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

3) Zastupitelé projednali zprávu a usnesení kontrolního a finančního výboru ze dne  22.7.2011 a byly 

ujasněny způsoby plateb energií v KD, zápůjčky a používání KD. 

4) Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje rozpočtové opatření č.3 ze dne 1.9.2011.

5) Zastupitelstvo obce jednohlasně zamítá žádost paní Heleny Kolomazníkové o pronájem obecního 

pozemku z parcely č.6/3 v k.ú.Bohuňov. Tento zůstane zachován jako veřejné obecní prostranství.

6) Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
na parcele č.874 v k.ú. Bohuňov mezi Obcí Bohuňov a S.P.V.Vysočina s.r.o. z důvodu vedení 
inženýrských sítí (vedení vysokého el. napětí pro realizaci projektu Novostavba rodinných domků 

Bohuňov „Sluneční brána“).

7) Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje smlouvu o společném postupu při realizaci projektu 
Novostavba rodinných domků Bohuňov „Sluneční brána“ mezí Obcí Bohuňov a společností Wood 
Bros, s.r.o., zastoupené Klárou Tomáškovou.

8) V bodě různé zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje realizaci oprav a úprav v kulturním domě 
(např. výměna vchodových dveří, zástěna v přísalí apod.) v případě,  že bude možné zajistit dotaci.
    Zastupitelstvo souhlasí s navrhovaným obsahem obecního zpravodaje.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno 1.9.2011 v  20.20  hod.

Zápis provedl dne 1.9.2011:      PhDr.Martin Šikula                                        

Zápis ověřil dne  1.9.2011: Bc.Petr Váša, starosta obce       
                                                   Milan Sláma, místostarosta obce   
                                                   Zdeněk Žilka, zastupitel obce




