
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Bohuňov č.22/2009  konaného dne 
21.12.2009  v 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu v KD Bohuňov

Počet přítomných zastupitelů: 6
Počet nepřítomných zastupitelů:  1  
Počet dalších přítomných:  2

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Milan Sláma  přečtením programu, který zastupitelstvo 
schválilo jako rozšířený o projednání rozpočtového opatření jako bod č.8 a zařazení různého jako bod č.9, 
čímž se připomínky a podněty zastupitelů posunuly jako bod č.10 schváleného programu.

Usnesení

1) Zastupitelstvo schvaluje rozšířený program jednání.

2) Zastupitelstvo nemá námitek k zápisu s usnesením  minulého zastupitelstva.

3) Zastupitelstvo  schvaluje rozpočet obce na rok 2010 jako vyrovnaný v předpokládané výši příjmů i 
výdajů 1.848.600, 00, - Kč s tím, že 600.000,-Kč ve výdajové položce „Výstavba ČOV I.etapa“ bude 
ponecháno jako rezerva pro realizaci projektu ČOV v celku.

4) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedů kontrolního a finančního výboru z jednání dne 
18.12.2009 a na základě návrhu k odstranění nedostatků schvaluje:

   a) při posuzování prodloužení nájemní smlouvy mezi obcí Bohuňov a panem E.Brdarem o pronájmu 
nebytové prostory v KD upřesnit termíny placení nájemného.

   b) vzhledem k nárůstu výdajů za el. energie zkorigovat svícení veřejného osvětlení v Janovičkách a 
sledování průběžných stavů spotřeby v bohuňovském KD, z toho zvlášť v nové hasičské zbrojnici.

   c) na jaře 2010 rozhodnout o způsobu technologie opravy komunikace Bohuňov-Janovičky a posléze 
její provedení.

5) Zastupitelstvo  obce bere na vědomí písemně podané vyslovení nesouhlasu, jež za nespokojené občany 
(21 podpisů) s volbou člena kontrolního výboru pana Jiřího Pokorného inicioval pan Vlastislav Pokorný 
z Bohuňova čp.43. Zastupitelstvo obce nebude podanou stížnost dále řešit, neboť na zasedání výborů dne 
18.12.2009 se přítomný člen kontrolního výboru pan Jiří Pokorný vzdal členství v kontrolním výboru a 
požádal o přednesení této informace při projednávání na zastupitelstvu.

6) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že na základě vyřízení připomínek k územnímu plánu veřejně 
projednávanému 4.11.2009 se termín jeho schválení posunuje nejdříve na druhou polovinu ledna 2010.

7) Zastupitelstvo schvaluje pro Mateřskou školu Lísek příspěvek 3.500,- Kč za děti z Bohuňova pro rok 
2010.

8) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření ze dne 16.12.2009.

9) Zastupitelstvo obce bere na vědomí přípravu inventarizace, jež proběhne do konce roku 2009.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty SDH Bohuňov Víta Mičína o způsobu financování pořízení 
hasičského praporu a o předběžném plánu organizace oslavy 110.výročí v červnu 2010.

10) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kronikáře obce Martina Šikuly o vydání zpravodaje č.3 do 
konce r.2009, v němž bude uvedeno především následující: informace o přípravách 110.výročí SDH, 
výzva k občanům v souvislosti s volebním rokem, slovo kronikáře a výzva k podnětům do kroniky obce 
za rok 2009, případně další drobnosti

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno 21.12.2009 v  19.30 hodin.

Zapsal:      PhDr. Martin Šikula                                                         Ověřil: Milan Sláma - starosta obce




