Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka,
konaného 24. 1. 2017 od 20:00 hod. v zased. místnosti OÚ na Boháňce

Přítomni:

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

Neomluveni:
Omluveni:

Fofová Petra (jednání se zúčastnila od 20:12 hod)

Zapisovatel:

Vondrová Lenka

Ověřovatelé:

Miloslav Korbel, Jan Tóth

Program:
1. Vyhláška o svozu komunálního odpad
2. Vodné Votuz
3. Oprava hasičské techniky Votuz
4. Nákup časovacích hodin veřejného osvětlení Boháňka Skála
5. Poplatky za hrobová místa
6. Sponzorský dar, družina ZŠ Cerekvice
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. Místostarostka seznámila přítomné se zápisem a usnesením z minulého jednání ZO ze dne
19. 12. 2016 a navrhuje jeho doplnění o schválení Dodatku smlouvy s firmou Marius
Pedersen. Toto v zápise není uvedeno.
ZO schvaluje doplnění zápisu z jednání dne 19. 12. 2016.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
Zastupitelé se dohodli na tomto znění doplnění zápisu ze dne 19. 12. 2016:
Starosta informuje o tom, že firma Marius Pedersen zvýšila poplatky za odpady a předkládá
ke schválení Dodatek smlouvy o svozu komunálních odpadů. Dále navrhuje promítnutí tohoto
zvýšení do poplatku občanů. Zastupitelé ukládají místostarostce přípravu změny vyhlášky o
svozu komunálních odpadů a schvalují Dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen.
ZO schvaluje Dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
2. Starosta obce předložil k projednání a schválení návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017
včetně zrušení stávající vyhlášky č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Vyhláška byla zaslána zastupitelům k připomínkování. Změna se týká zvýšení poplatku na
450,- Kč za poplatníka. Vyhláška bude platná 15. dnem po jejím vyvěšení.
ZO schvaluje veřejnou vyhlášku č. 1/2017.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%.
3. Starosta obce předkládá zastupitelům návrh vyhlášky č. 2/2017, která stanovuje cenu
vodného za odběr vody z obecního vodovodu pro oblast Boháňka – Votuz. Zastupitelům byl
zaslán její návrh i s rozpisem zisku a výdajů tohoto vodovodu. V roce 2016 došlo ke ztrátě
18.359,- Kč a to bez zahrnutí nákladů nutných na jeho údržbu. Starosta proto navrhuje
zvýšení ceny vodného na 25,- Kč/m3. Stávající cena je 15,- Kč/m3. Zastupitelé schvalují
navýšení ceny na 25,- Kč/m3 a vyhlášku č. 2/2017.
ZO schvaluje vyhlášku č. 2/2017.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
4. Pan Tóth předkládá návrh na opravu čerpadla PS12 cena cca 15.000,-Kč
ZO schvaluje opravu čerpadla pro SDH Votuz.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
20:12 přišla Petra Fofová.
5. Starosta seznamuje zastupitele s nákupem zařízení pro ovládání veřejného osvětlení na
Skále, jeho pořizovací cena je 2.568,ZO schvaluje nákup ovládání veřejného osvětlení.
Hlasování: Pro – 9 hlasů, tj. 100%
6. Starosta sděluje zastupitelům, že v letošním roce končí 10letý pronájem hrobových míst.
Účetní obce připravuje návrh nové smlouvy na pronájem hrobových míst.
ZO bere na vědomí přípravu smlouvy na pronájem hrobových míst.
Hlasování: Pro – 9 hlasů, tj. 100%
7. Starosta předkládá žádost družiny ZŠ Cerekvice o sponzorský dar na dětský maškarní ples.
Zastupitelé schvalují příspěvek 1000,- Kč.
ZO schvaluje příspěvek 1000,- Kč pro družinu ZŠ Cerekvice.
Hlasování: Pro – 9 hlasů, tj. 100%
8. Diskuze
a) Starosta předkládá žádost na nákup vybavení kanceláře v Obecním domě v ceně cca 17
tis (stůl, židle, police, atd.). Zastupitelé schvalují nákup vybavení do Obecního domu.
ZO schvaluje nákup vybavení Obecního domu.
Hlasování: Pro – 9 hlasů, tj. 100%
b) Starosta předkládá žádost p. Podubecké o pronájem sálu obecního domu na taneční pro
dospělé. Lekce by probíhaly v pátek od 10.2.2017 do 17.4.2017 od 17 do 21 hodin.
Zastupitelé se v diskuzi dohodli, že cena za pronájem by byla 1500,- Kč za lekci od 17 do
21 hodin a každá další hodina za 375,- Kč/h. Cena za pronájem by byla splatná ve dvou
splátkách první do 7. 2. 2017 a druhá do 14.3.2017. Vratná kauce v tomto případě nebude
vyžadována.
ZO schvaluje cenu za pronájem obecního domu na taneční pro dospělé.
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Hlasování: Pro – 9 hlasů, tj. 100%

Návrh usnesení
I.
-

ZO schvaluje:
doplnění zápisu z jednání dne 19. 12. 2016
Dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen
veřejnou vyhlášku č. 1/2017
veřejnou vyhlášku č. 2/2017
opravu čerpadla pro SDH Votuz
nákup ovládání veřejného osvětlení
příspěvek 1000,- Kč pro družinu ZŠ Cerekvice
nákup vybavení Obecního domu
cenu za pronájem obecního domu na taneční pro dospělé

Návrh usnesení schválen všemi hlasy přítomných členů ZO. Pro – 9 hlasů, tj. 100%.

Zasedání ZO bylo ukončeno v 21:47 hod.

Zapsala:

Vondrová Lenka

Ověřovatelé:

Jan Tóth
Miloslav Korbel

Starosta:

Heligr Milan
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