Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka,
konaného 21. 3. 2017 od 20:00 hod. v zased. místnosti OÚ na Boháňce

Přítomni:

Ing. Petr Fejfar, Milan Heligr, Jezbera Ladislav, Jan Tóth, Lenka Vondrová, Ing.
Zdeněk Zubr

Hosté:

Milan Tobolka, starosta Cerekvice n. Bystřicí

Omluveni:

Korbel Miloslav, Kleandr Josef

Zapisovatel:

Vondrová Lenka

Ověřovatelé:

Jan Tóth, Ladislav Jezbera

Program:
1.

Smlouva o nájmu hrobového místa

2.

Valná hromada V.O.S.

3.

Reklamace kanalizace

4.

Reklamace parket

5.

Ples SDH

6.

Zřízení posilovny

7.

Diskuze

8.

Návrh usnesení

ZO bylo seznámeno s navrženým programem. Do programu byl doplněn bod zřízení školského
obvodu. K programu nebyly připomínky ani další doplnění. ZO schvaluje navržený program,
zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi hlasy přítomných.
Místostarostka seznámila přítomné se zápisem a usnesením z minulého jednání ZO ze dne 24. 1.
2017. K uvedenému nebyly připomínky ani doplnění.
1. Starosta obce Cerekvice podává vysvětlení ke zřízení školského obvodu a příspěvku na
dojíždějící žáky. Navržená částka 5000,- na ZŠ, 2000,- na MŠ na jednoho žáka.
Na základě § 178 odst. 1 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění
povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Za tímto účelem obec:
a) zřídí základní školu nebo b) zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole
zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.
Schválení této dohody by mělo zaručit dětem přijetí do ZŠ i MŠ pokud to jejich kapacity dovolí.
Zastupitelé schvalují dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní
školy a mateřské školy s obcí Cerekvice nad Bystřicí.
Starosta Cerekvice dále vysvětluje jednotlivé položky neinvestičních nákladů na jednotlivé
žáky a žádá o příspěvek na žáky dojíždějící z obce Boháňka. Zastupitelé schvalují částku
5.000,- Kč na žáka základní školy a 2.000,- Kč na žáka mateřské školy.
ZO schvaluje dohodu o spádovosti ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%.
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ZO schvaluje příspěvek 5.000,- Kč pro ZŠ a 2.000,- Kč pro MŠ Cerekvice nad Bystřicí na
jednoho žáka dojíždějícího z naší obce.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%.
2. Starosta předkládá ke schválení návrh smlouvy o nájmu hrobového místa. Dochází ke změně
ceny za hrobové místo na 5 Kč za m2. Dále je navržen poplatek na správu hřbitova ve výši
70,- Kč za rok na jedno hrobové místo. Zastupitelé schvalují navrženou cenu a správní
poplatek. Návrhy smluv budou v nejbližší době rozeslány jednotlivým nájemcům.
ZO schvaluje návrh smlouvy o nájmu hrobového místa.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%

3. Starosta oznamuje, že se 7. 6. 2017 bude konat valná hromada V. O. S. Jičín. Zastupitelé jako
delegáta zvolili Ing. Petra Fejfara.
ZO schvaluje delegáta na valnou hromadu V.O.S Jičín
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%.

4. Starosta seznamuje zastupitele s průběhem jednání reklamace kanalizace. Obec při řešení
této reklamace spolupracuje s právnickou firmou. Zastupitelé berou na vědomí jednání při
reklamaci kanalizace obecního domu.
ZO bere na vědomí jednání při reklamaci kanalizace obecního domu.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
5. Starosta seznamuje s průběhem reklamace parket. Firma reklamaci neuznala, poškození
parket je prý způsobeno podpatky. Ing. Řada navrhuje zpracování posudku na podlahu. Cena
odborného posudku je Kč 10.000,-, cena znaleckého posudku je Kč 27.000,- bez DPH.
Zastupitelé ukládají starostovi zjistit cenu za podlahu v sále obecního domu. Ing Zubr navrhuje
zpracování pouze odborné posudku, ostatní zastupitelé chtějí znalecký posudek.
ZO schvaluje objednání znaleckého posudku na podlahu sálu v Obecním domě.
Hlasování: Pro – 6 hlasů, tj. 85,7%
Proti – 1 hlas, tj. 14,3% (Zubr)
6. Místostarostka sděluje zastupitelům, že výtěžek z letošního plesu SDH činí 6.643,- Kč.
Navrhuje, aby byl zisk rovným dílem rozdělen mezi sbory SDH jako sponzorský dar. Částka
pro jednotlivý sbor by činila Kč 2.214,-. Zastupitelé schvalují navržené rozdělení zisku z plesu
SDH jako sponzorský dar.
ZO schvaluje rozdělení zisku z plesu SDH jako sponzorský dar pro jednotlivé sbory.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
7. Starosta sděluje, že byl osloven několika místními občany se zájmem o zřízení posilovny.
Ostatním zastupitelům se toto jeví jako neefektivní, větší pořizovací náklady a předpokládaná
malá návštěvnost. Starosta dále připomíná, že již dříve byl schválen nákup pingpongových
stolů do jednotlivých obcí. Tento záměr bude realizován.
ZO neschvaluje zřízení posilovny v obci.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%

8. Diskuze
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a) Starosta informuje, že v k.ú. Velký Vřešťov byly zahájeny pozemkové úpravy. Zastupitelé
jako zástupce za obec zvolili Ing. Petra Fejfara.
ZO schvaluje zástupce pro jednání o pozemkových úpravách v k.ú. V. Vřešťov.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
b) Místostarostka informuje o přípravách na letošní sezónu letního kina. Shrnuje uplynulou
sezonu, O staré filmy není velký zájem. Navrhuje proto, aby se promítalo jen jeden den
v týdnu. Dále je osloveno několik divadel, která by měla v nejbližší době potvrdit termíny.
Ing. Fejfar prověří možnost zapůjčení zařízení pro promítání nových filmů. Zastupitelé
schvalují snížení promítání na jeden den v týdnu.
ZO schvaluje snížení promítání v letním kině na jeden den v týdnu.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
c) Starosta žádá o příspěvek ve výši 4.500,- na pořádání hasičského cvičení na Boháňce.
ZO schvaluje příspěvek ve výši 4.500,- na pořádání hasičského cvičení na Boháňce.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
d) Starosta vyzval zástupce Chloumku k podání informací o zbudování travnaté plochy na
Chloumku. Pan Jezbera informuje, že je vše připraveno a s budováním se začne hned při
lepším počasí. Starosta klade důraz na co nejrychlejší dodělání
ZO bere na vědomí stav zřízení travnaté plochy na Chloumku.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
e) Pan Jezbera informuje, že v obecním lese na Chloumku vedle Hasičské zbrojnice byly
stromy napadeny kůrovcem. Vykácení stromů bude provedeno brigádnicky. Vytěžené
dřevo bude nabídnuto k prodeji Ing. Zubrovi.
ZO schvaluje vykácení napadených stromů v obecním lese na Chloumku a jejich
následný prodej..
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%

Návrh usnesení
I.
-

ZO schvaluje:

-

dohodu o spádovosti ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí
příspěvek 5.000,- Kč pro ZŠ a 2.000,- Kč pro MŠ Cerekvice nad Bystřicí na jednoho žáka
dojíždějícího z naší obce.
návrh smlouvy o nájmu hrobového místa
delegáta na valnou hromadu V.O.S Jičín
objednání znaleckého posudku na podlahu sálu v Obecním domě
rozdělení zisku z plesu SDH jako sponzorský dar pro jednotlivé sbory
zástupce pro jednání o pozemkových úpravách v k.ú. V. Vřešťov
snížení promítání v letním kině na jeden den v týdnu
příspěvek ve výši 4.500,- na pořádání hasičského cvičení na Boháňce
vykácení napadených stromů v obecním lese na Chloumku a jejich následný prodej

II.
-

ZO neschvaluje:
zřízení posilovny v obci

III.
ZO bere na vědomí:
jednání při reklamaci kanalizace obecního domu
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-

stav zřízení travnaté plochy na Chloumku

Návrh usnesení schválen všemi hlasy přítomných členů ZO. Pro – 7 hlasů, tj. 100%.

Zasedání ZO bylo ukončeno v 22:04 hod.

Zapsala:

Vondrová Lenka

Ověřovatelé:

Jan Tóth
Ladislav Jezbera

Starosta:

Heligr Milan
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