Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka,
konaného 25. 4. 2018 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ na Boháňce

Přítomni:

Ing. Petr Fejfar, Petra Fofová, Milan Heligr, Josef Kleandr, Miloslav Korbel, Lenka
Vondrová

Neomluveni:
Omluveni:

Ladislav Jezbera, Ing. Zdeněk Zubr, Jan Tóth (zúčastnil se od 19 hod)

Zapisovatel:

Vondrová Lenka

Ověřovatelé:

Miloslav Korbel, Josef Kleandr

Program:
1.

Zhodnocení hasičského plesu

2.

Sjezd rodáků 2018

3.

Smlouva o odkupu parcely č. 643/2, 7/7 a 7/12 v k.ú. Boháňka - informace

4.

Oprava studny Votuz

5.

Nahlášení pálení čarodějnic

6.

Údržba veřejné zeleně

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
27. 2. 2017. K uvedenému nebyly připomínky ani doplnění.
2. Starosta sděluje zastupitelům, že letošní ples SDH proběhl plně v režii SDH, bez zapojení
obce. Obec pouze zakoupila sponzorské dary do tomboly.
ZO bere na vědomí zprávu o plesu SDH.
Hlasování: Pro – 5 hlasů, tj. 100%
3. Zastupitelé probírají přípravy na sjezd rodáků.
ZO bere na vědomí přípravu sjezdu rodáků
Hlasování: Pro – 5 hlasů, tj. 100%
4. Starosta informuje, že Smlouva na odkup parcely č. 643/2, 7/7 a 7/12 v k.ú. Boháňka je
podaná na katastru a čeká se na provedení zápisu.
ZO bere na vědomí stav odkupu parcely č. 643/2, 7/7 a 7/12 v k.ú. Boháňka
Hlasování: Pro – 5 hlasů, tj. 100%
5. Starosta sděluje, že panel na zákryt studny na Votuzi je již na místě, je třeba ho jen položit.
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ZO bere na vědomí stav opravy studny na Votuzi.
Hlasování: Pro – 5 hlasů, tj. 100%
6. Starosta připomíná, že potřeba nahlásit pálení čarodějnic, toto lze i přes internet. SDH Skála
zve na tradiční pálení čarodějnic na Skálu. Musí se hlásit Pálení čarodějnic.
ZO bere na vědomí info o pálení čarodějnic.
Hlasování: Pro – 5 hlasů, tj. 100%
Na jednání se dostavil Jan Tóth.
7. Starosta informuje, že na údržbu veřejné zeleně obce přijal v letošním roce dva zaměstnance
na hlavní pracovní poměr, bez dotace z úřadu práce.
ZO schvaluje přijetí pracovníků na údržbu veřejné zeleně.
Hlasování: Pro – 6 hlasů, tj. 100%
8. Diskuze
a) Starosta navrhuje zrušit nákup sněžné frézy. Informoval se o možnostech a navrhuje, aby
byl nákup řešen operativně podle zimního počasí.
ZO schvaluje zrušení nákupu sněhové frézy.
Hlasování: Pro – 6 hlasů, tj. 100%
b) Starosta sděluje, že terénní úpravy sběrného dvora a tahání pařezů u vodojemu již bylo
provedeno. Celková cena za práce je 57.112,- Kč.
ZO bere na vědomí stav opravy studny na Votuzi.
Hlasování: Pro – 6 hlasů, tj. 100%
c) Starosta a Ing. Fejfar, sdělují, že nabídka na modernizaci kina je 417.619,- s DPH.
Obsahuje projektor a ozvučení. Dále je ještě potřeba provést kabeláž k ozvučení. Práce
budou provedené formou brigád, jedná se pouze o nákup materiálu.
ZO bere na vědomí průběh modernizace letního kina.
Hlasování: Pro – 6 hlasů, tj. 100%

d) Starosta předkládá žádost místních žen o zřízení dětské hřiště u obecního domu.
Zastupitelé se zřízením hřiště souhlasí. Petra Fofová zajistí možnosti dotací i samotných
variant hřiště.
ZO schvaluje zřízení dětského hřiště u obecního domu.
Hlasování: Pro – 6 hlasů, tj. 100%

I.
II.
-

ZO schvaluje:
zřízení dětského hřiště u obecního domu
ZO bere na vědomí:
zprávu o plesu SDH
přípravu sjezdu rodáků
stav odkupu parcely č. 643/2, 7/7 a 7/12 v k.ú. Boháňka
stav opravy studny na Votuzi
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-

průběh modernizace letního kina

Návrh usnesení schválen všemi hlasy přítomných členů ZO. Pro – 6 hlasů, tj. 100%.

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:30 hod.

Zapsala:

Vondrová Lenka

Ověřovatelé:

Josef Kleandr
Miloslav Korbel

Starosta:

Heligr Milan
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