
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohunice konaného dne 5.8.2022 v budově 

Obecního úřadu. 

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

Přítomní zastupitelé:  Stanislav Frček 

                   Renata Smetanová 

                   Vojtěch Homolka 

                   Veronika Kotálová 

                  Ing. Libuše Horová 

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

programu zasedání 
 Schválení zhotovitele na výstavbu Multifunkčního hřiště Bohunice 
 Schválení záměru na směnu oddělené části pozemku č.  902/6 za oddělenou část 

pozemku č. 902/7 
 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 Renata Smetanová  a Vojtěch Homolka. 



Hlasování: 
Pro: 5    proti: 0  zdržel se: 0 

Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu Renatu Smetanovou a Vojtěcha Homolku. 
 

2. Schválení zhotovitele na výstavbu Multifunkčního hřiště Bohunice 
 
Z výběrového řízení na zhotovitele hřiště vzešel výherce - firma Český trávník.  Zastupitelstvo 
tedy schvaluje firmu Český trávník jako zhotovitele tohoto hřiště a zároveň pověřuje starostu 
obce Bohunice Stanislava Frčka podepsáním smlouvy na výstavbu hřiště s firmou Český trávník. 
 
Hlasování: 
 
Pro: 5              proti: 0           zdržel se: 0 
 
 
Přijato usnesení č. 15/2022 
 
 
Zastupitelstvo schvaluje zhotovitele na výstavbu multif. hřiště firmu Český trávník a 
pověřuje Stanislava Frčka podpisem smlouvy na vybudování hřiště s firmou Český trávník. 
 
 

 3.  Schválení záměru na směnu oddělené části pozemku č. 902/7 za oddělenou část 
pozemku 902/6. 

Starosta Stanislav Frček představil žádost Jihočeského kraje o směnu oddělené části pozemku č. 
902/6 o výměře 3m2 ve vlastnictví Jihočeského kraje  za oddělenou část pozemku č. 902/7 o 
výměře 3m2 ve vlastnictví obce Bohunice. Jedná se o část pozemku, která kvůli opravě mostu 
musí být ve vlastnictví Jihočeského kraje.  

 

Hlasování: 

Pro: 5                 proti:0            zdržel se: 0 

 

Přijato usnesení č. 16/2022 

Zastupitelstvo schvaluje výše uvedný záměr na směnu oddělené části pozemku č. 902/7 za 
oddělenou část pozemku č. 902/6 o výměře 3m2. 

 
 



 Diskuze 

 

 Závěr 

 

V Bohunicích, dne 14.8.2022 

 

Zapsala: Renata Smetanová 

Ověřovatelé zápisu: Renata Smetanová, Vojtěch Homolka 

Podpisy: 

 

 

Starosta: Stanislav Frček 

Podpis: 

 


