
                         OBECN Í   ÚŘAD   BOHUŇOV           . 
                                          Bohuňov č.50          593 01  Bystřice nad Pernštejnem 

 
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Bohuňov č.7/2007 konaného dne 
25.5.2007  v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu v KD Bohuňov 
 
Počet přítomných zastupitelů: 7 
Počet dalších přítomných: 4 
 
     Předsedající - starosta obce Milan Sláma zahájil jednání přečtením programu zastupitelstva s návrhem 
na zařazení dalších bodů k projednání.  
 
Usnesení: 
 
   1) Zastupitelstvo schvaluje upravený pořad jednání rozšířený o zařazení bodů jednání č.10-12 a 
přesunutí původně bodů č.10.-11. jako body č.13.-14. 
 
   2) Zastupitelstvo nemá námitek k zápisu s usnesením z  minulého zasedání zastupitelstva. 
 
   3) Předseda kontrolního výboru přečetl usnesení kontroly provedené kontrolním výborem 27.4.2007. 
 
   4) Předsedkyně finančního výboru přečetla usnesení kontroly provedené finančním výborem 27.4.2007. 
 
   5) Zastupitelstvo odkládá projednání žádosti o pronájem garsoniéry v KD Bohuňov, ukládá zjistit 
právní a finanční aspekty a další jednání podmiňuje účastí žadatele Lukáše Jaroše před zastupitelstvem. 
 
   6) Zastupitelstvo souhlasí s odběrem vody z akumulační nádrže v Janovičkách panem Milanem 
Hellingerem v jarních a podzimních měsících  a to pouze při přítoku a odtoku přes přepad. S nádrží se 
nadále počítá k účelům požárního využití. 
 
   7) Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků v k.ú.Bohuňov mezi panem Václavem Vinklerem a obcí 
Bohuňov a to následovně: zaplocená parcela č.62/6 (88m) ve stávajícím vlastnictví obce Bohuňov  
nabyvatelům Václavu a Evě Vinklerovým a parcely č.879 (19m), 880 (82m), 882 (10m) ve stávajícím 
vlastnictví Václava a Evy Vinklerových obci Bohuňov.Příprava a uskutečnění směny bude provedena 
nejdříve po uplynutí 15-tidenní lhůty vyvěšení zakreslení v plánku. 
 
   8) Zastupitelstvo schvaluje pronájem 2 kontejnerů na bíle sklo u TS města Bystřice a.s. 
 
   9) Zastupitelstvo nabízí Radku Kopáčkovi k odkupu obecní parcelu č.115 (144m) v Bohuňově k 
plánované výstavbě rodinného domu. 
 
   10) Zastupitelstvo bere na vědomí nutnost vytvořit rozpočtovou rezervu v roce 2008 za účelem 
odklizení pozůstatků z pálení čarodějnic. 
 
   11) Zastupitelstvo bere na vědomí nutnost vytvořit rozpočtovou rezervu v roce 2008 za účelem 
vykupování pozemků pod cestou z Bohuňova do Janoviček.  
 
   12) Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2006 a zprávu auditu obce za rok 2006 se 
zjištěnými nedostatky a vzalo na vědomí jejich nápravu. 
 
   13) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci pana Kolomazníka o kácení stromů na jeho vlastních 
pozemcích č.876 a 877, nevyjadřuje však za obec žádné stanovisko. 
 
   14) Zastupitelstvo bere na vědomí: 
- dotaz zastupitele M.Šikuly k financování hasičského vozidla Avie zakoupené bohuňovským SDH z 
Lísku a spolufinancované obcí z prostředků vyčleněné pro hasiče v rozpočtu. 
- dotaz zastupitele M.Šikuly k vývoji monitorování možností vytvořit nový územní plán obce. 
- informaci starosty obce o přípravě nájemní smlouvy mezi obcí Bohuňov a Společností Bohuňov a.s. o 
pronájmu obecního majetku. 
 
 
V Bohuňově 25.5.2007          Zapsal: M.Šikula                                 Ověřil: Milan Sláma - starosta obce 


