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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohunice konaného dne 28.12.2018 na 

obecním úřadě obce Bohunice 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 20:00 hod. Z celkového počtu 4 zastupitelů bylo 

přítomny 4 osoby. 

Přítomní zastupitelé:  Stanislav Frček, Renata Smetanová, Vojtěch Homolka, Marie Turková 

Program:  

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

2. Návrh na práce v lese 
3. Nabídka palivového dřeva 
4. Pravidla čerpání rozpočtového provizoria 
5. Projednání inventarizace majetku 
6. Pokácení suchého stromu na návsi 
 

1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění) programu 
jednání 
 

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena Renata Smetanová.  

Ověřovateli zápisu byli navrženi Vojtěch Homolka a Marie Turková 

Hlasování 

Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Vojtěcha Homolku a Marii Turkovou 
 

2. Návrh na práce v lese 

Zastupitelé navrhli na úklid lesa (stromů napadených kůrovcem) Vojtěcha Kotála. 

Hlasování: 
Pro:4 proti: 0  zdržel se: 0 
 
3. Nabídka palivového dřeva 
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Zastupitelé navrhli prodej palivového dřeva (stromů napadených kůrovce) občanům obce.  Občané  
budou osloveni s nabídkou koupě tohoto dřeva za cenu 300 Kč/m3. 
  
 
Hlasování  
Pro: 4 proti: 0  zdržel se: 0 
 

4. Pravidla čerpání rozpočtového provizoria 

Zastupitelstvo obce Bohunice navrhuje a schvaluje v souladu s ustanovením § 84 zákona 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění a § 13 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019. 

Dle tohoto provizoria se bude řídit rozpočtové hospodaření v době od 1.1.2019 do doby schválení 

rozpočtu obce Bohunice na rok 2019. 

Hlasování 

Pro:4       proti: 0          zdržel se: 0 

 

5.Projednání inventarizace majetku 

 

6. Pokácení suchého stromu na návsi obce 

Zastupitelé se shodli, že je potřeba pokácet suchý strom na návsi obce.  

Hlasování 

Pro:4          proti:0         zdržel se:0 

 

V Bohunicích, 8.1.2019  

 

Zapsala: Renata Smetanová 

Ověřovatelé zápisu: Vojtěch Homolka a Marie Turková 

Podpisy: 

 

Starosta: Stanislav Frček 

Podpis: 


