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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohunice konaného dne 10.5. 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. Schválení rozpočtu pro rok 2019 
3. Pronájem obecních pozemků 
4. Dar obci od S. Frčka  
5. Návrh na zřízení územního plánu 
6. Funkce údržbáře 
7. Oprava kanalizace 
8. Různé 
9. Závěr 
 

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 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 hlasováno 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. 

 

2. Schválení rozpočtu pro rok 2019 
Starosta obce požádal o schválení návrhu rozpočtu pro rok 2019. Rozpočet pro letošní rok vykazuje 
příjmy obce ve výši 895.050 Kč a výdaje ve výši 692.453 Kč. Rozpočet je navržen s přebytkem 
202.597 Kč. 
 
  
Hlasování: 
Pro:5       Proti: 0  Zdržel se: 0 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2019. 
 
Usnesení č. 14 bylo přijato. 

 

3. Pronájem obecních pozemků. 
Zastupitelstvo projednalo návrh vypsání záměru na nového nájemce obecních pozemků. 

Hlasování: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 
Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání záměru na nového nájemce obecních pozemků. 

Usnesení č. 15 bylo přijato. 

 
 

 

4. Finanční dar obci od S. Frčka 

Stanislav Frček dal obci finanční dar v hodnotě 3000 Kč. Tento dar bude použit na financování od-

padového hospodářství (vyvezení a uložení komunálního odpadu) 

Hlasování o použití daru:  

Pro: 5    Proti: 0  Zdržel se: 0 
Zastupitelstvo schvaluje použití finančního daru na financování odpadového hospodářství   
Usnesení č. 16 bylo přijato. 
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5. Zřízení územního plánu. 
 

Vznesen návrh na zřízení chybějícího územního plánu obce. 

Hlasování o územním plánu 

Pro: 5             Proti: 0            Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení územního plánu. 

Usnesení č. 17 bylo přijato. 

 

6. Funkce údržbáře. 

Vznesen návrh na zřízení funkce údržbáře, který by zajišťoval drobné opravy v obci. Na tuto funkci 

byl navržen Karel Smetana. Odměna u této funkce byla stanovena na 200 Kč/hod (hrubého) 

Hlasování : 

Pro: 5             Proti:0              Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo schválilo zřízení funkce údržbáře a jmenovala do této funkce K. Smetanu, s výše 

uvedenou odměnou. 

Usnesení č. 18 bylo přijato. 

 

7. Oprava kanalizace 

Starosta upozornil na nutnost opravy 2 kanálů v obci, které jsou propadlé. Opravu zajistí starosta. 

Hlasování: 

Pro: 5           Proti:0        Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo schválilo opravu propadlých kanálů v obci. 

Usnesení č. 19 bylo přijato. 

8. Různé 

Proběhla diskuze na  změnu webových stránek, diskuze ohledně povinnosti obce vést kroniku a 

zřízení společenské místnosti.  

 

9. Závěr 

Starosta poděkoval zastupitelům za účast a sdělil, že další schůze bude svolána v řádu 2-3 týdnů. 
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Zapsala: Renata Smetanová 

Ověřovatelé zápisu: Ing.Libuše Horová a Veronika Kotálová 

Podpisy: 

 

Starosta: Stanislav Frček 

Podpis: 


