Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
konaného 21.3.2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Boháňka

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

Přítomno:

8z9

Omluveni:

Fofová Petra

Nepřítomni: Fofová Petra
Zapisovatel: M. Korbel
Ověřovatelé: Josef Kleandr, Bc. Veronika Exnerová
Hosté:

B. K

,V

D

Program:

1. Návrh rekonstrukce vybraných obecních komunikací.
Předběžná kalkulace – cenová nabídka.
2. Směna pozemků ve Skále. „Narovnání“ pozemkových vztahů a
stávajícího stavu obecní cesty. (p.č. 455/1) Katastr BoháňkaSkála.
3. Návrh stavebních úprav a zprovoznění části patra Obecního domu
č.p.50 k občanskému a sportovnímu využití.
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
8.2.2019. K uvedenému nebyly připomínky.
2. Starosta seznámil zastupitele s návrhem nutnosti rekonstrukce vybraných
obecních komunikací. Za tímto účelem bylo osloveno několik firem.
Nabídka přišla od firem COLAS CZ a.s., M- silnice a EKOSTAV.
V 18.15 se dostavil Jan Toth a s projednaným návrhem byl seznámen.
V 18.36 se dostavil Ladislav Jezbera a v tomto bodě nebude hlasovat.
O výběru firmy bylo na základě představení nabídek hlasováno.
Hlasováním zastupitelů byla vybrána firma COLAS CZ a.s.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k sepsání smlouvy s COLAS CZ a.s.
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Zastupitelé schvalují rekonstrukci silnic a sepsání sml. firmou COLAS CZ a.s.
Hlasování: Pro – 7 hlasů, tj. 100%
3. Směna pozemků ve Skále. „Narovnání“ pozemkových vztahů a stávajícího
stavu obecní cesty. (p.č. 455/1) Katastr Boháňka- Skála.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem výměny pozemků v katastru obce
Boháňka-Skála. Současná asfaltová cesta dotčeného pozemku
p.č. 455/1 neleží na pozemku obce. Záměr byl představen na mapě katastru.
Zastupitelé v zájmu obce zplnomocňují starostu k provedení této směny,
sepsání smlouvy a jednáním v této věci.
Zastupitelé směnu pozemků schvalují a starostu opravňují k jednáním.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%

4. Návrh stavebních úprav a zprovoznění části patra Obecního domu č.p.50
k občanskému a sportovnímu využití. Starosta představil zastupitelům záměr
dostavby především sociálních zařízení v patře obecního domu v obci Skála
č.p. 50. Plánované využití na návrh místostarosty M. Korbela - tělocvičnamístnost především pro aktivity dětí a občanů.
V patře je nutno dokončit sociální zařízení tak, aby nedošlo ke křížení jinak
využívaných a pronajímaných prostor. K tomu byla předložena cenová
nabídka pana M
.
Starosta vyzval zastupitele o součinnost například s navrhnutím
či doporučením spolehlivé stavební firmy a předložením další cenové
nabídky. Dalším z návrhů je zřízení apartmánového bytu pro občasné
přespání nájemců – navrhuje Ing. P. Fejfar. V nejbližší době se sejdou
zastupitelé na místě k projednání dalšího využití.
Schůzka proběhne v příštích dnech svoláním starosty obce.
Zastupitelé berou na vědomí.
5. Různé.
I.

Starosta podal zastupitelům informace ohledně konání voleb do
Evropského parlamentu, které se konají 24. a 25. května 2019.
Zastupitelům a občanům nabídl možnost účasti ve volební komisi.
Zastupitelé berou na vědomí

II.

Starosta oznámil zastupitelům, že se projednává přistavení
velkoobjemového kontejneru na starý nábytek pro občany obce.
Zastupitelé berou na vědomí

III.

Starosta seznámil zastupitele s nutností rekultivovat zeleň v některých
částech obce zejména však v prostoru hřbitova v Boháňce.
Některé stromy jsou v havarijním stavu. Navrhováno je celková
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rekultivace, vykácení stávajících stromů a výsadba stromů nových.
Zastupitelé berou na vědomí

Návrh usnesení:
ZO Schvaluje
-

provedení rekonstrukce obecních silnic a sepsání smlouvy s
firmou Colas CZ a.s.
směnu pozemků v obci Skála a k tomuto zplnomocnění starosty.

ZO bere na vědomí
-

návrh dokončit dostavbu soc. zařízení v patře obecního domu
č.p.50, cenovou nabídku a výzvu starosty k doporučení stavební
firmy a dodání další cenové nabídky s tímto návrhem spojené.

-

informace ohledně konání voleb do Evropského parlamentu,
které se konají 24. a 25. května 2019

-

plán přistavení velkoobjemového kontejneru na starý nábytek

-

záměr rekultivovat zeleň u parku hřbitova v Boháňce

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

M. Korbel

Ověřovatelé:

Bc. Veronika Exnerová
Josef Kleandr

Starosta:

Heligr Milan

Vyvěšeno dne: 21.3.2019

Sejmuto dne: 15.2.2019
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