Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka,
konaného 3. 10. 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:

Petra Fofová, Ladislav Jezbera (přišel 20:10), Ing. Petr. Fejfar (přišel 20:15)

Zapisovatel:

Lenka Vondrová

Ověřovatelé:

Josef Kleandr, Miloslav Korbel

Program:
1. Rozpočtová opatření č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5
2. Doplnění návrh odkupu parcely č. 643 v k. ú. Boháňka
3. Pozemkové úpravy Velký Vřešťov
4. Informace k volbám do poslanecké sněmovny.
5. Pronájmy obecního domu
6. Nákup projektoru do letního kina
7. Zřízení kamerového systému KD
8. Stížnost na V.O.S. Jičín
9. Znak obce Boháňka
10. Informace krádež plotového systému
11. Informace zřízení obecní cesty od KD
12. Informace oprava cesty Chloumek - Jeřice
13. Diskuze
14. 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 předkládá zastupitelům Rozpočtová opatření 1, 2, 3, 4, 5 za rok 2017, která doposud
schválil. Zastupitelé berou na vědomí schválená rozpočtová opatření.
ZO bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4, 5 za rok 2017
Hlasování: Pro – 6 hlasů, tj. 100%
3. Starosta sděluje zastupitelům, že na základě jednání odkupu p. č. 7/7 na místě samém
vyplynulo, že by se případný odkup 5m pásu týkal i části parcely 643 k.ú. Boháňka.
Zastupitelé ukládají starostovi, aby nechal vypracovat geometrický plán a schvalují rozšíření
koupě pozemku o část p.č. 643 k.ú. Boháňka.
ZO schvaluje rozšíření koupě pozemku o část p.č. 643 k.ú. Boháňka
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Hlasování: Pro – 6 hlasů, tj. 100%
20:10 Přišel zastupitel Ladislav Jezbera.
4. Starosta předkládá návrh Krajského pozemkového úřadu týkajících se pozemkových úprav
k.ú. Velký Vřešťov. Stávající katastrální hranice mezi katastry Velký Vřešťov a Boháňka je
vedena podélně přibližně středem vozovky silnice III. třídy. V rámci provádění pozemkových
úprav je požadavek katastrálního úřadu na odstraňování těchto případů tak, aby tento
průběh katastrální hranice byl změněn a to s ohledem na stabilizaci hranic a navazujících
činností – údržba atd. V zaslané situaci je zakreslen jeden z návrhů možných řešení: výměra
parcel cesty dle jednotlivých katastrů zůstává přibližně stejná a navržená katastrální hranice je
navržena přibližně uprostřed dotčených parcel, napříč. Další možností je vést katastrální
hranici buď po jedné, nebo po druhé straně silnice (po společné hranici silnice a sousedících
parcel). Tím by silnice v této části byla buď v k.ú. Boháňka, nebo v k.ú. Velký Vřešťov.
Zastupitelé navrhují další jednání se starostkou Velkého Vřešťova a zástupcem pozemkového
úřadu.
ZO bere na vědomí návrh Krajského pozemkového úřadu
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
20:15 Přišel zastupitel Ing. Petr Fejfar.
5. Starostu podává informace k volbám do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volby proběhnou ve dnech 20. – 21. 10. 2017. Volební místnost pro volební okrsek č. 1 je v
místnosti obecního úřadu.
ZO bere na vědomí informace k volbám do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
6. Starosta předkládá k projednání návrh na změnu cen za pronájmy obecního domu.
Zastupitelé se diskuzi dohodli na navýšení ceny pronájmu pro ostatní žadatele pro velkou akci
na 9.500,-. V případě pronájmu na komerční akci bude cena za celý objekt 9.500,- + 2.500 za
vlastní den akce (mimo příprav) k tomu bude vyžadováno pojištění za možné škody. Navýšení
ceny vstoupí v platnost od 1.1.2018.
ZO schvaluje navýšení cen pronájmu a úpravu podmínek pro komerční akce.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
7. Starosta předkládá návrh na zakoupení projektoru do letního kina. Obdobný projektor byl na
dvě představení zapůjčen, kvalita promítání byla dobrá a obě představení měla dobrou
návštěvnost. Ing. Fejfar, který zapůjčení zajišťoval, sděluje, že cena projektoru a příslušného
ozvučení je odhadnuta na cca 450,- tis. Zastupitelé schvalují nákup projektoru a ukládají
místostarostce, aby zajistila jeho nákup dle platné směrnice o veřejných zakázkách.
ZO schvaluje nákup projektoru do letního kina.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
8. Starosta navrhuje, aby obec zabezpečila Obecní dům i kamerovým systém. V nedávné době
došlo k otočení pohybových čidel a je reálné nebezpečí, že by mohlo dojít k jeho poškozování.
Zastupitelé schvalují zabezpečení obecního domu kamerovým systémem v ceně do 100.000,a ukládají starostovi, aby zajistil nabídku na zabezpečení obecního domu kamerovým
systémem.
ZO schvaluje zabezpečení obecního domu kamerovým systémem.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
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9. Místostarostka předkládá cenové nabídky na zhotovení obecního znaku a vlajky. Zastupitelé
vybírají nabídku Mgr. Jana Tejkala. Ukládají místostarostce, aby ještě prověřila spolehlivost
firmy u okolních starostů.
ZO schvaluje zhotovení obecního znaku a vlajky.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
10. Starosta již dříve informoval zastupitele e-mailem, že došlo ke krádeži plotového systému
v ceně 37tis. Plot byl uskladněn v budově bývalého JZD. Vše bylo nahlášeno na policii ČR.
ZO bere na vědomí krádež plotového systému.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
11. Starosta sděluje, že pokračuje v jednání na vyjmutí parcely č. 265/2 a 264/7 z lesního a
půdního fondu na obecní cestu.
ZO bere na vědomí pokračování v jednání pro vyjmutí parcely č. 265/2 a 264/7 z lesního a
půdního fondu.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
12. Starosta podává informace o stavbě cesty mezi Jeřicemi a Chloumkem. Obec investovala do
pořízení trubek na mostky na cestě. Toto bylo provedeno na žádosti občanů z důvodu úzké
silnice. Mostky budou použity na vyhýbání větších vzidel. Pan Tóth si stěžuje, že firma zničila
na Votuzi kanalizaci. Starosta vstoupí v jednání se stavbyvedoucím firmy Colas, která provádí
stavbu.
ZO bere na vědomí informace o stavbě cesty mezi Jeřicemi a Chloumkem.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
13. Starosta sděluje zastupitelům, že na V.O.S Jičín byla zaslána stížnost týkající se nadměrného
pohybu cizích osob na vodojemu.
ZO bere na vědomí stížnost na V.O.S. Jičín
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%

14. Diskuze
a) Starosta předkládá zastupitelům dvě stížnosti cyklistů na psa pana Kleandra. Pan Kleandr
slíbil, že pes již bude zavřený, aby neohrožoval, projíždějí cyklisty.
ZO bere na vědomí stížnost na psa p. Kleandra.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
b) Místostarostka předkládá návrh na převod poskytovatele domény. Se stávajícím
poskytovatelem jsou nemalé problémy (nefunkčnost stránky, špatné zabezpečení webu).
Zastupitelé schvalují změnu poskytovatele.
ZO schvaluje změnu poskytovatele domény.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
c) Informace pro občany - Klíče od sběrného dvora má k zapůjčení p. Milan Heligr, Lenka
Vondrová, Zděněk Ulrich, Ing. Vlastimil Teplý, Ladislav Jezbera, Pavel Dufek, Jan Tóth,
Pavel Vlášek, Josef Kleandr.
ZO bere na vědomí rozdělení klíčů od sběrného dvora.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
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d) Starosta sděluje, že byla zahájena likvidace zbylého torza starého KD. Část bude
dodemolována a zbylá část (sál) bude zavezen a zalesněn.
ZO schvaluje postup při dokončení demolice starého KD.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%

Návrh usnesení
I.
ZO schvaluje:
- rozšíření koupě pozemku o část p.č. 643 k.ú. Boháňka.
- pokračování v jednání pro vyjmutí parcely č. 265/2 a 264/7 z lesního a půdního
fondu.
- navýšení cen pronájmu a úpravu podmínek pro komerční akce
- nákup projektoru do letního kina.
- zabezpečení obecního domu kamerovým systémem.
- zhotovení obecního znaku a vlajky
- postup při dokončení demolice starého KD.
II.

ZO bere na vědomí:
- Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4, 5 za rok 2017
- návrh Krajského pozemkového úřadu
- informace k volbám do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
- krádež plotového systému
- pokračování v jednání pro vyjmutí parcely č. 265/2 a 264/7 z lesního a půdního
fondu.
- informace o stavbě cesty mezi Jeřicemi a Chloumkem
- stížnost na V.O.S. Jičín
- stížnost na psa p. Kleandra
- rozdělení klíčů od sběrného dvora

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

Zasedání ZO bylo ukončeno v 22:10 hod.

Zapsala:

Vondrová Lenka

Ověřovatelé:

Josef Kleandr
Milan Korbel

Starosta:

Heligr Milan
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