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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohunice konaného dne 30.9.2021 budově 
obecního úřadu v Bohunicích 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 19:40. Z celkového počtu 5 zastupitelů bylo pří-
tomno 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 obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

3. Schválení obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze  psů 
4. Diskuze a 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 a Veronika Kotálová. 

Hlasování 

Pro: 5     proti: 0  zdržel se: 0 

Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Vojtěcha Homolku a Veroniku Kotálovou. 
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2. Schválení obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství. 
 
Starosta obce předložil  zastupitelům novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku  za 
obecní systém odpadového hospodářství. Po prostudování byla tato vyhláška zastupitelstvem 
schválena. Znění  vyhlášky je přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 
Pro: 5     proti: 0  zdržel se: 0 
 
Přijato usnesení č. 16/2021:  

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. 

3. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 
 

Starosta obce předložil zastupitelům novou obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku ze 
psů. Po prostudování byla tato vyhláška zastupitelstvem schválena. Znění vyhlášky je přílohou to-
hoto zápisu. 
 
Hlasování: 
 
Pro: 5                               proti: 0                     zdržel se: 0 
 
Přijato usnesení č. 17/2021: 
 
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku ze psů. 

 
 
4. Diskuze a závěr 
 
 
V Bohunicích 6.10. 2021  

 

Zapsala Renata Smetanová 

Ověřovatelé zápisu: Vojtěch Homolka a Veronika Kotálová 

Podpisy: 

Starosta: Stanislav Frček 

Podpis: 


