Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka,
konaného 27. 6. 2017 od 20.00 hod. v zasedací místnosti OÚ na Boháňce
Přítomni:

Ing. Petr Fejfar, Petra Fofová, Milan Heligr, Ladislav Jezbera, Josef Kleandr, Lenka
Vondrová

Omluveni:

Jan Tóth, Ing Zdeněk Zubr

Zapisovatel:

Lenka Vondrová

Ověřovatelé:

Josef Kleandr, Miloslav Korbel

Program:
1. Návrh odkupu části parcely č. 7/7 v k. ú. Boháňka
2. Vyjmutí části parcely č. 265/2 a 264/7 z lesního a půdního fondu.
3. Zapůjčení projektoru do letního kina
4. Územní plán obce Boháňka
5. Diskuze
6. 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 a usnesením z minulého jednání ZO ze dne 23. 5.
2017. K uvedenému nebyly připomínky ani doplnění.
2. Starosta seznamuje s výsledky jednání o odkupu části parcely č 7/7 v k.ú. Boháňka. Cena
navržená majitelem je 390,-. Cena za potřebnou část pozemku by byla cca 80tis. Zastupitelé
schvalují nákup pozemku za cenu 390,- Kč a další jednání s majitelem.
ZO schvaluje nákup části parcely č. 7/7 v k.ú. Boháňka za cenu 390,- Kč/m2 a další jednání s
majitelem.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
3. Zastupitelé schvalují pokračování v jednání pro vyjmutí parcely č. 265/2 a 264/7 z lesního a
půdního fondu na obecní cestu.
ZO schvaluje pokračování v jednání pro vyjmutí parcely č. 265/2 a 264/7 z lesního a půdního
fondu
Hlasování: Pro – 7hlasů, tj. 100%
4. Zastupitel Petr Fejfar předkládá návrh na zapůjčení projektoru pro promítání v kině. Cena za
pronájem je 8000,- Kč + půjčovné za film dle návštěvnosti. Navrhuje vyzkoušet 2 promítání
v červenci.
ZO schvaluje pronájem projektoru na 2 promítání.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
5. Starosta předkládá k projednání a schválení Zprávu o uplatňování Územního plánu Boháňka
za období 2011-2016. Zastupitelé tuto zprávu projednali a schvalují Veřejnou vyhlášku
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Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Boháňka za období
2011-2016.
ZO schvaluje Veřejnou vyhlášku Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování
Územního plánu Boháňka za období 2011-2016.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%

6. Diskuze
a) Zastupitel p. Jezbera předkládá žádost o příspěvek na pořádání dětského dne na
Chloumku. Zastupitelé schvalují obvyklý příspěvek 2000,- Kč. Částka bude vyplacena
oproti předloženým dokladům.
ZO schvaluje příspěvek 2000,- Kč na dětský den na Chloumku.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
b) Starosta navrhuje zastupitelům, že Obec bude přes léto provozovat občerstvení
v Obecním domě. Na obsluhu budou najati brigádníci. Zastupitelé návrh schvalují.
ZO schvaluje provoz občerstvení v Obecním domě.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
c) Místostarostka předkládá zastupitelům návrh na dodělání prvního patra Obecního domu a
to na klubovnu pro místní občany a byty. Zastupitelé projevují obavy, že o byty by nebyl
kvůli hluku z akcí pořádaných v Obecním domě zájem. Ukládají místostarostce zjistit
možnosti a náklady za přestavbu bývalé klubovny na Boháňce na byt. V současné době je
tato místnost nevyužívaná.
ZO bere na vědomí návrh na využití prostor Obecního domu.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
d) Starosta předkládá zastupitelům návrh na vyhotovení malovaných map Jičínska. Ty by
byly použity jako dárkové předměty na sraz rodáků. Zastupitelé schvalují objednání map.
ZO schvaluje objednání malovaných map
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
e) Místostarostka navrhuje, aby obec nechala zpracovat návrh obecního znaku. Zastupitelé ji
ukládají, aby zajistily cenové nabídky.
ZO bere na vědomí návrh na zhotovení obecního znaku.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
Návrh usnesení
I.
ZO schvaluje:
- nákup části parcely č. 7/7 v k.ú. Boháňka za cenu 390,- Kč/m2 a další jednání s
majitelem.
- pokračování v jednání pro vyjmutí parcely č. 265/2 a 264/7 z lesního a půdního
fondu.
- pronájem projektoru na 2 promítání.
- Veřejnou vyhlášku Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování
Územního plánu Boháňka za období 2011-2016.
- příspěvek 2000,- Kč na dětský den na Chloumku.
- provoz občerstvení v Obecním domě.
- objednání malovaných map
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II.

ZO bere na vědomí:
- návrh na využití prostor Obecního domu
- návrh na zhotovení obecního znaku

Návrh usnesení schválen všemi hlasy přítomných členů ZO. Pro – 7 hlasů, tj. 100%.
Zasedání ZO bylo ukončeno v 20.30 hod.
Zapsala:

Vondrová Lenka

Ověřovatelé:

Josef Kleandr
Milan Korbel

Starosta:

Heligr Milan
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