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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohunice konaného dne 7.5.2021 v budově 
Obecního úřadu 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve  20:00 hod. Z celkového počtu 5 zastupitelů 
byli přítomny 4 osoby. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.  

Přítomní zastupitelé:   

                                     Renata Smetanová 

                                     Vojtěch Homolka 

                                     Veronika Kotálová 

                                    Ing. Libuše Horová 

Nepřítomní zastupitelé:                  Stanislav Frček 

Program:  
 Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění 

programu zasedání 
 Schválení dodatku ke smlouvě pachtu pozemků pro ZVO Dřešínek 
 Schválení účetní uzávěrky pro rok 2020 
 Schválení závěrečného účtu pro rok 2020 
 Zadání projektu realizace domu čp.21 
 Žádost o dotaci na záměr DČOV 
 Řešení opravy kanalizace a zastávky 
 Diskuze, další 
 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 Veronika Kotálová a Vojtěch Homolka. 
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Hlasování: 
Pro: 4    proti: 0  zdržel se: 0 

Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Veroniku Kotálovou a Vojtěcha Homolku. 
 

2. Schválení dodatku ke smlouvě pachtu - pozemek č.536/1 
 
Zastupitelstvo souhlasilo se schválením dodatku ke smlouvě pachtu pro ZVO Dřešínek. 
 
Hlasování: 
 
Pro: 4              proti: 0           zdržel se: 0 
 
 
Přijato usnesení č. 5/2021 
 
 
Zastupitelé schvalují propachtování pozemku č. 536/1 pro ZVO Dřešínek - jediný zájemce 
 
 

 3.  Schválení účetní uzávěrky za rok 2020 

 

Hlasování: 

Pro: 4             proti:0            zdržel se: 0 

 

Přijato usnesení č. 6/2021 

Zastupitelstvo obce podle ustanovení § 84, odst.2, písm. b) zákona o obcích schvaluje účetní 
uzávěrku pro rok 2020. 

 

4. Schválení závěrečného účtu za rok 2020 

Zastupitelstvo obce podle ustanovení § 84, odst.2 písm. b) zákona o obcích schvaluje závěrečný 
účet pro rok 2020. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2020 společně se zprávou z 
přezkumu hospodaření za rok 2020. Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením obce za rok 2020 a přijímá výrok k závěrečnému účtu s výhradou a v bodě 5 
tohoto zápisu přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání 
hospodaření za rok 2020. 
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Hlasování: 

Pro: 4          proti:0        zdržel se: 0 

 

Přijato usnesení č. 7/2021 

 

5. Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 
2020 

Zastupitelstvo obce přijímá usnesení k nápravě chyb a nedostatků: 

1.Obec bude dodržovat § 48 - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - 
územní celek uvede na podrozvahových účtech skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, 
zejména úplatné užívání majetku jinou osobou. 

2. Obec bude dodržovat § 39 odst. 1 - zákon č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů - zejména při nakládání s majetkem bude daná nemovitá věc v záměru obce označena 
údaji podle katastrálního zákona. 

Hlasování: 

Pro:4           proti: 0                zdržel se: 0 

Přijato usnesení č. 8/2021 

Zastupitelstvo obce přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o 
přezkumu hospodaření obce za rok 2020. 

 

6. Schválení zadání projektové dokumentace na dům č.p.21 

Zastupitelstvo projednalo návrh na rekonstrukci domu čp.21. Paní projektantka Furišová byla 
oslovena, aby připravila projektovou dokumentaci na výše zmíněný dům. Jednalo by se o zázemí 
pro spolkovou činnost. 

Hlasování: 

Pro:4          proti: 0             zdržel se:0 

 

Přijato usnesení č. 9/2021 

Zastupitelstvo schvaluje zadání projektové dokumentace na dům čp.21. 
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7. Podání žádosti o dotaci na DČOV 

 

Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci na DČOV. Žádost musí být podána do 
29.6.2021. 

Hlasování: 

Pro:4         proti: 0         zdržel se:0 

 

Přijato usnesení č. 10/2021 

Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na DČOV. 

 

8. Oprava kanalizace, úpravy kolem zastávky  

 

Zastupitelstvo se shodlo, že je potřeba opravit šachtu kanálu na návsi a dokončit terénní úpravy 
kolem zastávky. 

 

Diskuze 

 

Závěr 

V Bohunicích, dne 10.5.2021 

 

Zapsala: Renata Smetanová 

Ověřovatelé zápisu: Veronika Kotálová, Vojtěch Homolka 

Podpisy: 

 

 

Starosta: Stanislav Frček 

Podpis: 


