Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
konaného 8.2.2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Boháňka

Přítomni: Ing. Petr Fejfar, Petra Fofová, Milan Heligr, Miloslav Korbel, Martina Oubramová,
Jan Toth, Josef Kleandr.

Omluveni:

Ladislav Jezbera, Bc. Veronika Exnerová.

Nepřítomni:
Zapisovatel:

M. Korbel

Ověřovatelé: Jan Toth, Josef Kleandr

Program:

1. Návrh výše poplatku za svoz TKO pro rok 2019
2. Návrh projednání zrušení některých OZV
3. Schválení OZV navýšení ceny svozu TKO 2019
4. Schválení OZV „vodovod Votuz 2019“
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením
6. Různé
7. Diskuze
8. Návrh/ usnesení

ZO bylo seznámeno s navrženým programem. K programu nebyly připomínky ani
doplnění. ZO schvaluje navržený program, zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi
hlasy přítomných.

1. Starosta seznámil přítomné se zápisem ze zasedání obce konaného dne
17.1.2019. K uvedenému nebyly připomínky.
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2. Starosta předkládá zastupitelům návrh navýšení ceny za svoz TKO
pro rok 2019 na cenu Kč 550,-K tomuto navýšení byla vypracována OZV 1/2019, která bude přílohou tohoto
zápisu a předložena k projednání v dalším bodě.
Poplatky za svoz TKO budou vybírány od března do května 2019.
ZO návrh navýšení ceny za svoz TKO schvaluje.
Hlasování: Pro – 6 hlasů, tj. 100%
3. Starosta předkládá zastupitelům návrh OZV č.1/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
V 18.16 se dostavil Ing. Petr Fejfar. V tomto bodě se nebude účastnit
hlasování.
Zastupitelé schvalují OZV č.1/2019
Hlasování: Pro – 6 hlasů, tj. 100%
4. Starosta předkládá zastupitelům návrh OZV č.2/2019, kterou se ruší OZV
č.2/2017, která stanovuje cenu vodného za odběr vody z obecního vodovodu
pro oblast Boháňka-Votuz ze dne 24.1.2017.
Od tohoto bodu se účastní hlasování Ing. Petr Fejfar.
Zastupitelé schvalují OZV č.2/2019
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
5. Starosta seznamuje zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7 a rozpočtovým
opatřením č.8, které jsou přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelé obce berou na vědomí.

6.
I.

Různé
Starosta seznamuje zastupitele s průběhem činnosti o vynětí pozemku
obecního domu Skála.
ZO bere na vědomí.

II.

Příspěvek na ples hasičů: Starosta předkládá návrh poskytnout finanční
příspěvek ve výši Kč 5000,-- na ples místních sborů dobrovolných hasičů.
ZO souhlasí s příspěvkem ve stanovené výši.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
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III.

Starosta seznamuje zastupitele s žádostí o sdělení skutečností státnímu
pozemkovému úřadu ve věci specifikace a případného plánování využití
pozemků 186/5 a 183/9 v katastru Obce Boháňka-Skála.
S negativním výsledkem byla prověřena možnosti převodu pozemků do
vlastnictví obce. Pozemky nejsou dle zjištění zahrnuty v ÚP obce jako
pozemky sloužící budoucí výstavbě či veřejně prospěšným činnostem a
tato informace bude zaslána na pozemkový úřad.
ZO souhlasí s vyjádřením k žádosti.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%

IV.

Starosta předkládá zastupitelům návrh s provedením úprav inst. rozvodů v
kuchyni obecního domu Skála a předkládá cenovou nabídku instalatérské
firmy Jaroslav Matuška ve výši cca Kč11 290,--.
ZO souhlasí s provedením úprav obecního domu.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%

V.

Starosta předkládá zastupitelům návrh dokončení toalet v patře obecního
domu Skála a předběžnou cenovou nabídku na instalatérské práce.
Prostory v patře OD budou využívány pro kulturně společenskou či
sportovní činnost občanů a dětí obcí. Ostatní práce a stavební úpravy
budou předmětem dalšího jednání.
ZO návrh dokončení toalet v patře OD schvaluje.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%

Návrh usnesení
I.

ZO Schvaluje:
- navýšení ceny za svoz netříděného TKO 2019
- OZV 1/2019
- OZV 2/2019
- příspěvek na ples hasičů
- zahájení jednání ve věci převodu či získání pozemků do majetku
obce Boháňka
- provedení úprav v kuchyni obecního domu.
- dokončení toalet v patře obecního domu ve Skále

II.

Zastupitelstvo obce Boháňka vydává:
-

OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
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odstraňování komunálních odpadů.
-

III.

OZV č.2/2019, kterou se ruší OZV č.2/2017, která stanovuje
cenu vodného za odběr vody z obecního vodovodu pro oblast
Boháňka -Votuz ze dne 24.1.2017.

ZO bere na vědomí
- rozpočtové opatření č.7 a č.8
- průběh činnosti o vynětí pozemku obecního domu Skála

Zasedání ZO bylo ukončeno v 19:10 hod.
Zapsal:

M. Korbel

Ověřovatelé:

Jan Toth,
Josef Kleandr

Starosta:

Heligr Milan

Vyvěšeno dne: 18.2.2019

Sejmuto dne: 4.3.2019
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