
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohunice konaného dne 26.6.2021 v 
budově Obecního úřadu 

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

Přítomní zastupitelé:  Stanislav Frček 

                   Renata Smetanová 

                   Vojtěch Homolka 

                   Veronika Kotálová 

                   Ing. Libuše Horová 

host:               Vojtěch Hora 

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

programu zasedání 
 pojízdná prodejna - příspěvek 
 dofinancování domovních čističek odpadních vod 
 dodatek ke smlouvě ZVO Dřešínek 
 příspěvek SDH na roční činnost + odměna za sečení obce 
 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  Vojtěch Homolka a Veronika Kotálová 



Hlasování: 

Pro: 5    proti: 0  zdržel0                                              
Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Vojtěcha Homolku a Veroniku Kotálovou. 

 
 
2. Schválení příspěvku na provoz pojízdné prodejny 
Provozovatel pojízdné prodejny p. Kodádek požádal naši obec o poskytnutí daru na provoz 
pojízdné prodejny, která do naší obce pravidelně dojíždí. Zastupitelstvo se shodlo na příspěvku 
ve výši 10 tis. Kč. 
 
Hlasování: 
 
Pro: 5              proti:0                 zdržel se: 0 
 
Přijato usnesení č. 12/2021 
    
 
 

3. Dofinancování domovních čističek odpadních vod (DČOV) 
Starosta Stanislav Frček představil zastupitelům finální žádost o poskytnutí dotace na DČOV. 
Zastupitelstvo se shodlo, že dofinancuje realizaci DČOV z vlastních zdrojů. Na tomto 
dofinancování se bude každý účastník(majitel či majitelé přísl. popis. čísla) podílet 50% a 50% 
zafinancuje obec. 

 
 
Hlasování: 
 
Pro: 5          proti: 0           zdržel se: 0 
 
 
Přijato usnesení č. 13/2021 
 
 
Zastupitelé schvalují dofinancování DČOV  z vlastních zdrojů v poměru 50% účastníci a 50 % 
obec. 
 
 

 4.  Dodatek k pachtovní smlouvě s ZVO Dřešínek 

Starosta obce Stanislav Frček vysvětlil zastupitelům omyl, který vznikl při pronájmu pozemků 
ZOD Předslavice a ZVO Dřešínek.  ZVO Dřešínek nemá propachtované pozemky p.č. 
807,874,873,876. v k.u. Bohunice u Tvrzic. Tyto pozemky byly již propachtovány ZOD Předslavice 
a omylem se dostaly do pachtovní smlouvy ZVO Dřešínek. U pozemku p.č. 256/16 v k.ú. 
Bohunice u Tvrzic má ZVO Dřešínek 2612 m2 a ZVO Předslavice 500 m2. Za propachtovaný rok 



2021 již neproběhne platba za tyto pozemky a v tomto období bude odečtena neoprávněná 
platba za výše uvedené pozemky za rok 2020. Smluvní cena za propachtovaný hektar zůstává 
nezměněna. 

Hlasování: 

Pro: 5                  proti:0             zdržel se: 0 

Přijato usnesení č. 14/2021 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek k pachtovní smlouvě s ZVO Dřešínek. 

 

5. Dar SDH Bohunice 

Velitel SDH Bohunice Vojtěch Hora přednesl svůj požadavek na financování ročního provozu 
místní organizace SDH a nákupu potřebného vybavení. Zastupitelstvo se shodlo na výši daru 
30tis Kč, na koupi kádě a plovoucího čerpadla potřebného pro zásahy v obci.  

Hlasování: 

Pro: 4               proti:0                      zdržel se: 1 

Přijato usnesení č. 15/2021 

Zastupitelstvo schvaluje dar SDH Bohunice 30 000 Kč. 

 

6.Diskuze, závěr 

 

V Bohunicích, dne 2.7.2021 

 

Zapsala: Renata Smetanová 

Ověřovatelé zápisu: Veronika Kotálová , Vojtěch Homolka 

Podpisy: 

 

 

Starosta: Stanislav Frček 

Podpis: 


