Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka,
konaného 19. 12. 2016 od 19:00 hod. v zased. místnosti OÚ na Boháňce

Přítomni:

Ing. Petr Fejfar, Milan Heligr, Josef Kleandr, Miloslav Korbel, Jan Tóth, Lenka
Vondrová, Ing. Zdeněk Zubr

Neomluveni:
Omluveni:

Jezbera Ladislav

Zapisovatel:

Vondrová Lenka

Ověřovatelé:

Miloslav Korbel, Jan Tóth

Program:
1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozpočtový výhled 2017 – 2019
3. Inventarizace majetku obce v roce 2016
4. Program rozvoje obce
5. Příspěvek MŠ a ZŠ Cerekvice
6. Vylepšení akustiky v sále Obecního domu
7. Informace ze schůzky s V. O. S. Jičín
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. Místostarostka seznámila přítomné se zápisem a usnesením z minulého jednání ZO ze dne
25. 11. 2016. K uvedenému nebyly připomínky ani doplnění.
2. Starosta obce předložil k projednání a schválení návrh rozpočtu obce na rok 2017. Návrh
rozpočtu byl vyvěšen 15 dní na úřední desce obce. Nebyly předloženy žádné požadavky na
změny nebo úpravy rozpočtu. Nebyly předloženy žádné požadavky na změny nebo úpravy
rozpočtu. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, tzn. příjmy a výdaje jsou ve stejné výši
3.393.861,- Kč. Účetní obce sděluje stav obou účtů obce.
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2017.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
3. Starosta obce dále seznámil přítomné členy ZO se zpracovaným rozpočtovým výhledem na
období 2017 – 2019, který musí mít obec dle zákona zpracovaný.
Rozpočtový výhled je nedílnou přílohou tohoto zápisu.
ZO schvaluje rozpočtový výhled na období 2017 – 2019.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
4. Inventarizace majetku obce bude provedena k 31. 12. 2016. Pro vlastní inventarizaci je
zpracován příkaz k inventarizaci s účinností od 19. 12. 2016 a s dobou provedení do 31. 1.
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2017. Likvidační komise bude ve stejném složení. Komise se sejde k proškolení a předání
podkladů.
K provedení je navržena inventarizační komise:
Osoba odpovědná za provedení inventarizace: Tóth Jan
Osoby odpovědné za zjištění skutečnosti: Josef Kleandr, Miloslav Korbel
K návrhu není připomínek.
ZO schvaluje inventarizační a likvidační komisi.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
5. Starosta seznamuje zastupitele s plánovaným programem pro rozvoj obce na rok 2016:
Zřízení travnaté plochy u HZ na Chloumku
Podpora rozvoje výstavby rodinných domů ve všech částech obce.
Údržba obecních nemovitostí.
Podpora dobrovolných organizací sdružených při obci Boháňka.
Údržba kulturních a přírodních památek v obcích
V případě možnosti čerpání dotací k plánovaným akcím navrhuje jejich využití. Návrh
programu pro rozvoj obce s možností žádosti o čerpání dotací zastupitelstvo schvaluje.
ZO schvaluje Program pro rozvoj obce s využitím možných dotací.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
6. Starosta předkládá zastupitelům žádost o sponzorský dar MŠ Cerekvice, ve výši 500,- Kč na
jedno dítě s trvalým pobytem v katastru obce (tj. 2000,- Kč, školku navštěvují 4 děti), obec
zašle na účet ZŠ Cerekvice na základě smlouvy o sponzorském daru.
Starosta zároveň předkládá žádost o sponzorský dar pro ZŠ Cerekvice. Zastupitelé se dohodli
na příspěvku 2000,- pro ZŠ Cerekvice.
ZO schvaluje sponzorský dar 2000,- Kč MŠ Cerekvice a 2000,- Kč ZŠ Cerekvice.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
7. Starosta předkládá nabídku na vylepšení akustiky v sále obecního domu. Byl osloven
velkoobchodní dodavatel, který na základě osobní schůzky nabídl vhodný materiál a
zpracoval cenovou nabídku. Cena materiálu s dopravou je 137.031,- bez DPH. Materiál by se
však musel objednat v jiné maloobchodní firmě s garancí nabídnuté ceny, např. ve
stavebninách ProDoma. Montáž by byla provedena svépomocí.
ZO schvaluje zakoupení materiálu na zlepšení akustiky Obecního domu.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
8. Starosta informuje o průběhu schůzky s V.O.S. Bylo probíráno propojení vodárny
v Březovicích a vodárny v Bahnech. V.O.S. slíbila zapracování požadavků (opatření, aby
nedošlo k nedostatku vody, ve vodojemu Boháňka, nový asfalt na poškozené komunikace).
Ing. Zubr projevuje obavy o dostatek vody ve vodárně v Březovicích. Zastupitelé schvalují
podpis smlouvy po zapracování požadavků.
ZO schvaluje uzavření smlouvy s V.O.S. Jičín.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%

Návrh usnesení
I.
-

ZO schvaluje:
Rozpočet obce na rok 2017
rozpočtový výhled na období 2017 – 2019
inventarizační a likvidační komisi
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-

Program pro rozvoj obce s využitím možných dotací
sponzorský dar 2000,- Kč MŠ Cerekvice a 2000,- Kč ZŠ Cerekvice
zakoupení materiálu na zlepšení akustiky Obecního domu
uzavření smlouvy s V.O.S. Jičín

Návrh usnesení schválen všemi hlasy přítomných členů ZO. Pro – 8 hlasů, tj. 100%.

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20.30 hod.

Zapsala:

Vondrová Lenka

Ověřovatelé:

Jan Tóth
Miloslav Korbel

Starosta:

Heligr Milan
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