Usnesení zasedání zastupitelstva obce Bohuňov č.18/2009 konaného dne
20.2.2009 v 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu v KD Bohuňov
Počet přítomných zastupitelů: 4 (potřebná většina)
Počet nepřítomných zastupitelů: 3 (omluveni)
Počet dalších přítomných: 1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Milan Sláma přečtením programu jednání a s návrhem na
jeho rozšíření o další tři body k projednání. Pozměněný program zastupitelstvo schválilo.
Usnesení (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)
1) Zastupitelstvo schvaluje rozšířený program jednání o bod č.7 (Smlouva o smlouvě budoucí), č.8
(možnost zateplení KD) a bod č.9 (kronikářský zápis 2008).
2) Zastupitelstvo nemá námitek k zápisu s usnesením minulého zastupitelstva.
3) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy o kontrole kontrolního a finančního výboru ze dne 13.2.2009,
které přečetl předseda kontrolního výboru Martin Šikula.
4) Zastupitelstvo zamítá možnost přistoupení obce k MAS Zubří země, o.p.s.
5) Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem nebytové prostory v KD Bohuňov (stávající hasičská zbrojnice)
na dobu určitou jednoho roku za podmínek dále rozvedených ve smlouvě a to panu Eduardu Brdárovi z
Bohuňova, jedinému zájemci ve výběrovém řízení (pronájem 1500,- Kč/měsíc)
6) Zastupitelstvo schvaluje uspořádání místního referenda k souhlasu občanů s realizací vlastní kanalizace
a (kořenové) čističky odpadních vod (K)ČOV a pověřuje starostu obce organizačním zajištěním.
7) Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi obcí Bohuňov a E.ON Distribuce, a.s.. jedná se o věcné břemeno k obecním parcelám
č.204, č. 931 a č.866/I.
8) Zastupitelstvo schvaluje vyvolání jednání o možnosti zateplení KD Bohuňov krytého dotací až 80%.
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu obce zjištěním případného finančního rozpočtu akce a reálných
nákladů obce.
9) Zastupitelstvo vyslechlo představený obsah a citace kronikářského zápisu za rok 2008, proti kterému
nemělo námitek a kronikář provede jeho čistopis.
10) Zastupitelstvo bere na vědomí možnost účastnit se soutěže Vesnice roku 2009 a potřebu aktualizovat
v souladu s rozpočtem MPOV (místní program obnovy venkova).
11) Zastupitelé neměli v rámci diskuze dalších připomínek a podnětů.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno 20.2.2009 ve 20.00 hodin.

Zapsal:

Martin Šikula

Ověřil: Milan Sláma - starosta obce

