OBECNÍ ÚŘAD BOHUŇOV
Bohuňov č.50

.

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Usnesení mimořádného zasedání zastupitelstva obce Bohuňov č.11/2007
konaného dne 27.12.2007 v 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu v KD Bohuňov
Počet přítomných zastupitelů: 7
Počet dalších přítomných: 6
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Milan Sláma přečtením programu zastupitelstva s
návrhem na zařazení dalších dvou bodů k projednání.

Usnesení:
1) Zastupitelstvo schvaluje program jednání rozšířený o dva body jednání zařazené
jako bod č.3 a bod č.6, čímž došlo k posunutí navrženého pořadu jednání.
2) Zastupitelstvo nemá námitek k zápisu s usnesením z minulého zastupitelstva.
3) Zastupitelstvo vzalo na vědomí nabídku fotografického a filmového studia Tulák z
Velkého Meziříčí ke spoluúčasti obce na projektu publikace „Na křídlech za poznáním
Žďárska“. Nabídku přednesl vydavatel a fotograf Jiří Trojan a zastupitelstvo o finanční
účasti (cca 5000,-Kč) na leteckém snímkování obce rozhodne na příštím zasedání.
4) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Šikuly a
předsedy finančního výboru Miluše Rossí o provedené kontrole 7.12.2007 včetně
zjištěných nedostatků.
5) Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro Mateřskou školu Lísek ve výši 5000,-Kč.
6) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření ze dne 18.12.2007.
7) Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2008 jako vyrovnaný ve výši příjmů a
výdajů 2 178 600,-Kč. V návrhu rozpočtu byla schválena změna ve výdajové stránce
vyjmutím položky kanalizace - nová zástavba ve výši 400000,-Kč a tato částka byla
přeřazena do položky oprava KD, která tímto byla navýšena na 494 400,-Kč.
8) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy lesního výboru Jana Žilky o lesním
hospodařením za rok 2007.
9) Zastupitelstvo zamítá žádost Víta Mičína o odkup obecního pozemku KN73 v
Janovičkách.
10) Zastupitelstvo schvaluje změnu zajištění odklízení sněhu v obci. Odklízení a údržbu
místních komunikací v Bohuňově a v Janovičkách bude zajišťovat obecní úřad
svépomocí s traktorem, který zdarma pronajme Společnost Bohuňov a.s. Současně
zastupitelstvo schválilo pořízení nové radlice a ukládá vyřešit otázku likvidace radlice
staré.
11) Zastupitelstvo schvaluje zrestaurování pomníku v Bohuňově a kříže v Janovičkách v
roce 2008.
12) Zastupitelstvo ukládá zvážit cenové relace a nabídky závěsných hodin a odkládá
rozhodnutí o nákupu nových hodin na kulturní dům na příští zasedání.
13) Zastupitelstvo bere na vědomí, že inventarizace obecního majetku proběhne do konce
ledna 2008.
Zastupitelstvo volí inventarizační komisi ve složení: Milan Sláma, Jan Žilka, František
Sláma.

14) Zastupitelstvo bere na vědomí zhodnocení roku 2007 starostou obce jako roku
úspěšného, ale současně motivujícího k dalším vylepšením práce obecního úřadu včetně
zabývání se podněty z řad veřejnosti.
15) Zastupitelstvo ukládá provést vyúčtování a odpočty s hostinským Kamilem Kissem
do 31.12.2007, kdy mu končí pronájem místního hostince.
16) Zastupitelstvo vyslechlo závěrečnou diskuzi a podněty zastupitelů i přítomných
občanů z řad veřejnosti.

V Bohuňově 27.12. 2007

Zapsal: Martin Šikula

Ověřil: Milan Sláma - starosta obce

