Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
konaného 17.1.2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Boháňka

Přítomni: Ing. Petr Fejfar, Petra Fofová, Milan Heligr, Ladislav Jezbera,
Miloslav Korbel, Bc. Veronika Exnerová, Martina Oubramová, Jan Toth

Omluveni:

Kleandr Josef

Nepřítomni:
Zapisovatel:

M. Korbel

Ověřovatelé: Ing. Petr Fejfar, Ladislav Jezbera

Program:
1. Svoz TKO – Projednání přechodu na nový systém a navýšení poplatku
2. Požadavek o prodloužení vodovodního řádu v obci Skála – viz. příloha 1
3. Různé
4. 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 ze zasedání obce konaného dne
12.12.2018. Zápis byl podepsán starostou a ověřovateli v den konání
zasedání. K uvedenému nebyly připomínky.

2.

Starosta seznamuje zastupitele s návrhem navýšení ceny za svoz TKO pro
rok 2019 a návrh přechodu na systém svozu formou odběrových známek.
Navýšení ceny je zvažováno tak, aby obec za svozy TKO již nedoplácela.
Konečná cena za svoz TKO bude stanovena na příštím zastupitelstvu.
Schválení nové OZV k navýšení ceny proběhne na příštím ZO.
Jsou zjišťovány možnosti příspěvku na svoz TKO v místě trvale žijícím
občanům.
Známky pro svoz TKO budou vydány po uhrazení poplatku.
TKO bude nově odebírán pouze vlastníkům odběrových známek.
Poplatky za svoz TKO budou vybírány od března do května 2019.

ZO návrh schvaluje.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
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3.

Starosta předkládá zastupitelům požadavek vlastníků pozemků v obci Skála o
prodloužení stávajícího vodovodního řádu v obci Skála – viz. příloha.
Zastupitelé opravňují starostu k zahájení jednáním v této věci, tj. narovnání
stávajících pozemkových vztahů a vypracování geometrického plánu.
Vlastníci dotčených pozemků žádají obec o zvážení podpory výstavby, např.
formou úhrady nákladů na výkopové práce spojené s tímto prodloužením.
Zastupitelstvo tuto možnost podpory zvažuje, rozhodne po dodání návrhu
projektového zpracování.
ZO schvaluje prodloužení VŘ a uvedenou podporu.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%

4.

I.

Různé
Vodné Votuz. Vzhledem ke zvýšení nákladů na vodné a správu
vodovodního řádu Votuz, který je v majetku obce, starosta navrhuje
navýšení ceny vodného na částku Kč 35,-- m³.
Navýšení vodného bude upraveno OZV schválenou na příštím
zastupitelstvu.

ZO schvaluje návrh navýšení vodného.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
II.

Dodatek ke smlouvě č.IV-12-2017996/1 MATEX s.r.o.
Starosta předkládá zastupitelům dodatek smlouvy s firmou MATEX s.r.o.
ZO s dodatkem souhlasí
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%

III.

Darovací smlouva: Starosta seznamuje zastupitele s darovací smlouvou
pozemku v obci Skála p.č. 264/12 ze dne 20.11.2018. Na základě této
smlouvy byl obci Boháňka darován pozemek prospěšný veřejnému zájmu podpoře výstavby nových RD.
ZO s touto smlouvou souhlasí
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%

IV.

Starosta předkládá zastupitelům projektový návrh umístění stavby RD na
pozemku p.č.264/10 k.ú Boháňka. Vlastník pozemku J T
žádá obec
Boháňka o vyjádření k tomuto umístění. Zastupitelé s návrhem umístění
souhlasí. Starosta navrhuje v dodatku vyjádření uvést skutečnost, že se
umístění plánované výstavby RD nachází v blízkosti kulturního domu obce
a požární nádrže využívané ke koupání, kde jsou často konány různé
společenské a kulturní akce a je nutno počítat se zvýšeným hlukem v době
jejich konání.
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ZO s umístěním stavby a dodatkem ve vyjádření souhlasí.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%

V.

VOS Jičín – POZVÁNKA
Starosta seznámil zastupitele s termínem konání valné hromady akcionářů
VOS Jičín, která se koná dne 31.12.2019 od 16.°°hod. v hotelu reStart,
Revoluční 1267, Jičín.
Starosta navrhuje účast Ing. Petra Fejfara a Bc. Veroniku Exnerovou.
ZO návrh schvaluje
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%

VI.

Starosta seznamuje zastupitele s požadavkem dodávat doklady
k proplacení v co nejkratším termínu, ne však starší 3 měsíců a nejdéle do
31.12. každého roku.
Starosta ukládá zastupitelům s tímto seznámit v obci činné spolky.
ZO bere na vědomí

VII.

Zastupitel L. Jezbera navrhuje pokácení 3 smrků v blízkosti nádrže na
Chloumku. Informuje zastupitele, že stromy jsou nevhodně vysazené na
kanalizaci, přerostlé a jsou ohrožením pro okolí.
Dále pokácení 2 stromů - smrků z důvodu napadení kůrovcem.
Podle L.J. jsou tyto stromy na obecních pozemcích. Pokácení zmíněných
stromů u požární nádrže provede SDH Chloumek do 31.3.2019.
Starosta ukládá L.J. seznámit s tímto záměrem občany sousedních
pozemků.
ZO návrh schvaluje.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%

VIII.

SDH Chloumek navrhuje drobné stavební úpravy místní hasičárny.
O tomto záměru zastupitele informuje informuje L.J.
Starosta pro další jednání ukládá L. Jezberovi připravit přehledný nákres
požadované úpravy a dodat předběžnou kalkulaci.
ZO návrh schvaluje.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
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Návrh usnesení
I.

ZO Schvaluje
- Navýšení ceny za svoz TKO a zavedení odběrových známek pro
svoz TKO.
- Záměr prodloužení vodovodního řádu v obci Skála
- Navýšení vodného pro VŘ Votuz
- Dodatek smlouvy s firmou MATEX s.r.o.
- Umístění RD pana J.T. na pozemku p.č 264/10 ve Skále.
- Vyslání zástupců obce P.F a V.E na valnou hromadu VOS Jičín.
- Pokácení smrků v obci Chloumek
- Darovací smlouvu pozemku v obci Skála
- Provedení stavebních úprav hasičárny v Chloumku

II.

ZO bere na vědomí
- Požadavek dodávat doklady k proplacení ve stanovené lhůtě.

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:40 hod.
Zapsal:

M. Korbel

Ověřovatelé:

Ing. Petr Fejfar,
Ladislav Jezbera

Starosta:

Heligr Milan

Vyvěšeno dne: 27.1.2019

Sejmuto dne: 10.2.2019
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