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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohunice konaného dne 31.5. 2019 v budově 

obecního úřadu 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 20:15 hod. Z celkového počtu 5 zastupitelů bylo 

přítomno 5 osob. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.  

 

Přítomní zastupitelé: Stanislav Frček, Renata Smetanová, Vojtěch Homolka, Ing. Libuše Horová, 

Veronika Kotálová 

Program:  

1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění 
programu zasedání 

2. Návrh na zřízení územního plánu  
3. Prodej pozemku p. Třískové p.č. 928/6 (koryto starého potoka podél „Pojslů“) 
4. Koupě nemovitosti p. č. 17 v dražbě ( Matějků) maximálně do 700 000 Kč 
5. postup prací v lese 
6. Změna pravidel zadávání veřejných zakázek 
7. Závěr 
 
  

 

1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (dopl-
nění) programu jednání 
 

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určen Stanislav 

Frček 

Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Libuše Horová a Veronika Kotálová. 

Hlasování 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Ing. Libuši Horovou a Veroniku Kotálovou. 
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Schválení, popř. doplnění programu 

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasová-

no o programu zasedání. 

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce: 
Pro:5  proti: 0  zdržel se: 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora. 

 

Bod  2  Návrh na zřízení územního plánu 

 Zastupitelstvo obce Bohunice : 

a) schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. a) a §44písm. a) zákona č. 183/2006 Sb . o 

územním plánování   a stavebním řádu (stavební zákon ) ve znění pozdějších 

předpisů pořízení Územního plánu  

b) Schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b ) stavebního zákona žádost obce o pořízení 

územního plánu příslušným úřadem územního plánování , tj. odborem sta-

vebně správním a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice 

c) Určuje na základě § 47 odst. 1 stavebního zákona zastupitele obce Stanislava 

Frčka který bude spolupracovat na pořízení územního plánu 

 

        Návrh usnesení : 

 Zastupitelstvo obce Bohunice schvaluje zřízení územního plánu  

Výsledek hlasování :  Pro 5  Proti  0  Zdržel se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

Bod 3. Prodej pozemku p. č. 928 /6 p Třískové 

Zastupitelstvo projednalo žádost p. Třískové  o koupi pozemku p. č. 928/6. Minulé 

zastupitelstvo koupilo tento pozemek  od Povodí Vltavy kvůli ucelení obecních po-

zemků . Proto zastupitelé nesouhlasí s jejím prodejem  

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce zamítá prodej výše uvedeného pozemku 
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Výsledek hlasování : Pro prodej : 0  Proti prodeji : 5 Zdržel se 0 

Usnesení č. 15 schváleno  

 

Bod 4 : Koupě nemovitosti p. č 17 v dražbě  

Zmíněná nemovitost jde 12. 6. 2019 do dražby . Vyvolávací cena je asi 600 000 Kč  

Zastupitelé rozhodli že se dražby zúčastníme do částky maximálně 700 000 Kč 

Návrh usnesení : 

Obec Bohunice se zúčastní dražby nemovitosti p.č. 17 v k.u. Bohunice do částky  

700 000 Kč 

Výsledek hlasování : pro 5 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení : č. 16 bylo schváleno. 

 

Bod 5 : Postup prací v obecním lese 

Další práce v obecním lese  jsou následující : Starosta oslovil firmu na vyklizení lesa 

po těžbě která toto provede na konci června , cena bude dle tabulek od správce po-

lesí p. Sobolíka . Dále Správce polesí vypracuje plán na výsadbu lesa po těžbě a bude 

vybrána firma na výsadbu lesa . Výsadba bude provedena na podzim 2019 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený postup prací v obecním lese 

Výsledek hlasování : Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení č. 16 schváleno 
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Bod 6.  Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek maláho rozsahu 

 

Zastupitelé rozhodli, že se změní  výše uvedená pravidla z důvodu urychlení a zjed-

nodušení  zadávání zakázek Pravidla byla vydána v roce 2012 a je potřeba je změnit 

Bude nastaveno : starosta a místostarosta rozhoduje do 50 000 Kč 

 od 50 001 Kč do 500 000 Kč rozhoduje a schvaluje  zastupitelstvo  

od 500 001 Kč do 1 000 000 Kč  musí být osloveni minimálně 3 uchazeči a  

zastupitelstvo vybere nejvýhodnější nabídku 

Od  1 000 001 Kč se vypisuje výběrové řízení 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo schvaluje vydání nových pravidel dle výše uvedených kritérií  

Výsledek hlasování : Pro 5  proti 0 Zdržel 0 

Usnesení č. 17 schváleno 

 

 

3. Závěr 

Starosta poděkoval zastupitelům za účast  

Zapsala: Stanislav  Frček                                                                                                                            

Ověřovatelé zápisu: Ing.Libuše Horová a Veronika Kotálová 

Podpisy: 

 

Starosta: Stanislav Frček 

Podpis: 


