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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohunice konaného dne 5.12.2021.2021 bu-
dově obecního úřadu v Bohunicích. 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 20.30. Z celkového počtu 5 zastu-
pitelů 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. Schválit žádost o dotaci na multifukční hřiště. 
3. Schválit alokaci vlastních prostředků na dofinancování stavby multifukčního 

hřiště. 
4. Schválit vypracování strategického plánu rozvoje obce. 
5. Schválit příspěvek firmě Jatky Hradčany.  
6. Volba členů inventarizační komise. 
7. Schválit smlouvu na svoz odpadů. 
8. Schválit rozpočet. 
9. Schválit střednědobý výhled. 
10. Projednat záměr propachtování pozemků. 
11.  Schválení směrnice č. 1/2021 k vymezení významnosti položek v účetnictví. 

     12.  Diskuze a závěr. 
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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 Vojtěch Homolka a Renata Smetanová. 

Hlasování 

Pro: 5     proti: 0  zdržel se: 0 

Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu Vojtěcha Homolku a Renatu Smetanovou. 
 
2. Žádost o dotaci na multifukční hřiště 
 
 Zastupitelé se dohodli, že požádají o dotaci na vybudování multifukčního hřiště. Je 
to z toho důvodu, že v obci se začíná rozvíjet společenský život. Hřiště bude další 
krok k jeho rozvoji. 
 

Hlasování 
Pro: 5     proti: 0  zdržel se: 0 

Přijato usnesení č. 18/2021 
   
 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na podporu z programu MMR „Podpo-
ra rozvoje a obnovy venkova“ pro rok 2022 do dotačního titulu 117d821OH podpora 
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci Multifunkční hřiště 
Bohunice.   
 
 
3. Alokace vlastních prostředků na dofinancování Multifukčního hřiště 
     
 Na vybudování hřiště by měla být poskytnuta dotace. Na dofinancování bude nutno 
použít vlastní prostředky z finanční rezervy. 
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Hlasování 
Pro: 5     proti: 0  zdržel se: 0 

Přijato usnesení č. 19/2021 

 
„Zastupitelstvo obce Bohunice schvaluje v rozpočtu obce odpovídající alokaci vlast-
ních prostředků na dofinancování akce realizované z podprogramu MMR „Podpora 
obnovy a rozvoje venkova“ pro rok 2022, konkrétně  na Multifukční hřiště Bohunice. 

4. Vypracování strategického plánu rozvoje obce. 

Na konci roku 2021 končí platnost strategického plánu rozvoje obce. Proto se zastu-
pitelé rozhodli zadat vypracování nového plánu na roky 2022-2027. Vypracování to-
hoto plánu vyjde na 20 000 Kč. 

 

Hlasování 

Pro: 5     proti: 0  zdržel se: 0 

Přijato usnesení č. 20/2021 

Zastupitelstvo schvaluje vypracování Plánu strategického rozvoje obce na rok 2022- 
2027. 

 

5. Příspěvek firmě Jatky Hradčany . 

Zmíněná firma pravidelně každý týden zajíždí s pojízdnou prodejnou do obce a je 
občany využívána. Firma požádala o finanční příspěvek na provoz prodejny 5000 Kč. 

 

Hlasování 

Pro: 5     proti: 0  zdržel se: 0 

 

Přijato usnesení č. 22/2021 

Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek 5000 Kč pro firmu Jatky Hradčany. 
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6. Volba členů inventarizační komise 

Zastupitelé se zvolili do inventarizační komise tyto členy: Jana Koubová, Renata Sme-
tanová, Vojtěch Homolka, Stanislav Frček, ing. Libuše Horová. 

 

Hlasování 

Pro: 5     proti: 0  zdržel se: 0 

Přijato usnesení č. 22/2021 

 

Členy inventarizační komise budou: Jana Koubová, Renata Smetanová, Vojtěch Ho-
molka, Stanislav Frček, ing. Libuše Horová. 

 

7. Nový systém svozu odpadu. 

V obci jsou používány na směsný komunální odpad 2 kontejnery. Tyto jsou již 
v nevyhovujícím stavu, proto se zastupitelé dohodli o jejich likvidaci. Dále se navrhu-
je uzavřít smlouvu s Rumpoldem ve Vodňanech na svoz odpadu dle rozpisu.  

 

Hlasování 

Pro: 5     proti: 0  zdržel se: 0 

 

Přijato usnesení č. 23/2021 

Obec uzavře smlouvu s Rumpoldem ve Vodňanech na svoz odpadu.  

 

8. Schválit rozpočet na rok 2022 

Zastupitelé se seznámili s rozpočtem na rok 2022 a bez výhrad souhlasí.  

Přijato usnesení č. 24/2021 
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Zastupitelé schvalují rozpočet na rok 2022. Celkové příjmy ve výši 1 025 050 Kč. Cel-
kové výdaje ve výši 1 608 851 Kč . Rozpočet je schodkový a rozdíl bude vyrovnán 
s finančních rezerv. 

 

9. Návrh na schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2024 

Zastupitelé se seznámili se střednědobým výhledem rozpočtu na rok 2022-2024 a 
bez výhrad souhlasí . 

 

Hlasování : 

Pro: 5     proti: 0  zdržel se: 0 

 

Přijato usnesení č. 25/2021 

Zastupitelé schvalují střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022- 2024 a to: 

Rok 2022 příjmy: 877 100 Kč 

                 Výdaje: 678 100 Kč 

Rok 2023 příjmy: 929 000 Kč  

                  Výdaje: 723 100 Kč 

Rok 2024 příjmy: 979 00 Kč  

                  Výdaje: 748 100 Kč   

10. Projednat a schválit záměr propachtování pozemků. 

     V předchozích letech byla dány do pronájmu většina pozemků. Stále ještě některé 
malé pozemky nejsou propachtovány. Jedná se pozemky p.č. 942/4 , 806/4 , 690 , 
737/3 , 914/2 , 914/4. Zastupitelé se dohodli že i na tyto pozemky se vydá záměr na 
propachtování. 

Hlasování : 

Pro: 5     proti: 0  zdržel se: 0 
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Přijato usnesení č. 26/2021 

Zastupitelé schvalují záměr propachtovat pozemky p.č. 942/4, 690, 914/2 , 914/4.  
v k.ú. Bohunice  

 

11. Schválení směrnice č. 1/2021 k vymezení významnosti položek v účetnictví 

Zastupitelé schvalují směrnici č. 1/2021 k vymezení významnosti položek 
v účetnictví. 

Hlasování 

Pro: 5     proti: 0  zdržel se: 0 

Přijato usnesení č. 27/2021 

Zastupitelé schvalují směrnici č. 1/2021 k vymezení významnosti položek 
v účetnictví. 

 

12. Diskuze a závěr 

 
V Bohunicích 6.12. 2021  

 

Zapsal: Stanislav Frček  

Ověřovatelé zápisu: Vojtěch Homolka a Renata Smetanová 

Podpisy: 

Starosta: Stanislav Frček 

Podpis: 


