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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohunice konaného dne 19.3.2021 v budově 
obecního úřadu obce Bohunice 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 20:00 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. Zadání záměru propachtovat pozemek p.č. 536/1 
3. Schválení napojení pozemku p.č. 409 na obecní komunikaci – příjezdová komunikace 
4. Schválení napojení pozemku p.č. 409 na obecní kanalizaci a souhlas s vypouštěním odpad-

ních vod do obecní kanalizace 
5. Souhlas se stavebním záměrem „Bohunice – kabel NN, Holečková 
6. Diskuze, další 
7. 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 Vojtěch Homolka, Ing.Libuše Horová. 

Hlasování 

Pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 

Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Vojtěch Homolku a Ing. Libuši Horovou 
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2. Schválení zadání záměru pacht pozemku p.č. 536/1 
 
Zastupitelstvo projednalo návrh propachtovat pozemek p.č. 536/1 v k.ú. Bohunice. Bude vydán 
záměr a pozemek bude propachtován nejvýhodnější nabídce 
 
Hlasování:  
Pro : 5                         proti: 0                         zdržel se : 0 
 
Přijato usnesení č. 1/2021  
 
Zastupitelstvo schvaluje zadání záměru na pacht obecního pozemku p.č. 536/1 v k. ú. Bohunice. 
Pozemek bude propachtován nejvýhodnější nabídce       
 

3. Schválení napojení pozemku č. 409  Kláry Holečkové na obecní kanalizaci a souhlas s vypouš-
těním odpadních vod do obecní kanalizace. 
 

Zastupitelstvo projednalo návrh na napojení pozemku č. 409 na obecní kanalizaci a schvaluje a 
uděluje souhlas s napojením a vypouštěním předčištěné odpadní vody z ČOV, dle projektové do-
kumentace. 

Hlasování : 
Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
 
Přijato usnesení č. 2/2021 

Zastupitelstvo schvaluje a uděluje souhlas s napojením a vypouštěním předčištěné odpadní vody 
z ČOV na pozemku č. 409  K. Holečkové do obecní kanalizace, dle projektové dokumentace. 

 

4. Schválení napojení pozemku č. 409 na obecní komunikaci- příjezdová komunikace Holečková 
 
 Starosta obce představil žádost Kláry Holečkové, která by chtěla svůj pozemek parc.č. 409 napojit 
na obecní komunikaci a vytvořit příjezdovou cestu  na tuto komunikaci. 
 
Hlasování: 
Pro:5    proti: 0  zdržel se: 0 
 
Přijato usnesení č. 3/2021 

Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Kláry Holečkové na napojení pozemku p.č. 409 na obecní ko-
munikaci  a vytvoření příjezdové cesty na obecní pozemek p.č. 911/1 – ostatní komunikace 
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5. Souhlas se stavebním záměrem „Bohunice – kabel NN, Holečková 
 

Starosta obce seznámil ostatní členy zastupitelstva s požadavkem Kláry Holečkové o připojení ka-
belu NN na pozemek č. 409. 
 
Hlasování o  smlouvě budoucí 
 
Pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
 
Přijato usnesení č. 4/2021 
 
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 911/1 
ostatní komunikace z důvodu napojení kabelu NN na pozemek č. 409. 
 

 

6. Diskuze, závěr 

 

 

V Bohunicích dne 24.3.2021 

 

Zapsala: Renata Smetanová 

Ověřovatelé zápisu: Vojtěch Homolka, Ing. Libuše Horová 

Podpisy: 

 

Starosta: Stanislav Frček 

Podpis: 


