OBECNÍ ÚŘAD BOHUŇOV
Bohuňov čp. 50

.

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zasedání zastupitelstva obce Bohuňov č. 17/2013, konané dne 7. 5. 2013 v 18.00 hod
v kanceláři obecního úřadu v KD Bohuňov
Počet přítomných zastupitelů: 6
Nepřítomni: 1

Další přítomní: 1

Schválený program:
1. Schválení programu jednání.
2. Kontrola usnesení minulého zastupitelstva.
3. Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru.
4. Projednání a schválení účetní závěrky obce Bohuňov za rok 2012.
5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Bohuňov za rok 2012 a zprávy
o přezkoumání hospodaření obce Bohuňov za rok 2012.
6. Schválení odúčtování podrozvahového účtu č. 903.
7. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Bohuňov
a JMP Net, s.r.o. – plynovodní přípojka č. 2101266 (parc. č. 62/1).
8. Zpráva o těžbě dřeva a osázení novými stromky – předseda lesního výboru.
9. Projednání výstavby požární zbrojnice v Janovičkách.
10. Koncept kronikářského zápisu za rok 2012.
11. Schválení rozpočtového opatření č. 1 ze dne 6. 5. 2013.
11. Různé, připomínky, podněty zastupitelů.
Zápis a usnesení:
Jednání zastupitelstva svolal a zároveň vedl starosta obce Bc.Petr Váša. K projednání
záležitosti ve věci výstavby požární zbrojnice v Janovičkách se zástupci SDH Bohuňov
nedostavili.
1. Zastupitelstvo schvaluje rozšíření programu jednání o schválení bodu rozpočtové
opatření jako bod č. 11 a navržený bod č. 11 byl nově zařazen pod pořad. číslem 12.
2. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se zápisem usnesení z minulého zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru ze dne
20. 2. 2013.
4. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Bohuňov za rok 2012. Hospodaření obce
skončilo ziskem 1 089 226, 22 Kč.
5. Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně souhlasí se závěrečným účtem obce a zprávou
o přezkoumání hospodaření obce Bohuňov za rok 2012 s výhradami.

6. Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně odúčtování podrozvahového účtu č. 903 (již
neexistující účetní položka).
7. Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí
Bohuňov a JMP Net, s.r.o. – plynovodní přípojka č. 2101266 (parc. č. 62/1).
8. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o těžbě dřeva a osázení novými stromky, kterou
přednesl předseda lesního výboru Jan Žilka.
9. Zastupitelstvo neschvaluje vybudování účelové stavby „hasičská zbrojnice“
v Janovičkách. Zastupitelstvo souhlasí s jednáním o řešení náhradního uskladnění
hasičské techniky z Janoviček.
10. Zastupitelstvo souhlasí s konceptem kronikářského zápisu za rok 2012 a kronikář
obce provede jeho čistopis do kroniky.
11. Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ze dne 6. 5. 2013.
12. Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje vypuštění obecního rybníka v Bohuňově
a požární nádrže v Janovičkách za účelem odbahnění a vyčištění.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno dne 7. 5. 2013 v 20.50 hod.
Zápis provedl dne 7. 5. 2013:

Zápis ověřil 7. 5. 2013:

PhDr. Martin Šikula

Bc. Petr Váša, starosta obce
Milan Sláma, místostarosta obce
Zdeněk Žilka, zastupitel obce

