Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
konaného 25.6.2019 od 20.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Boháňka

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

Přítomno:

8z9

Omluveni:

Ladislav Jezbera

K

, Petra Fofová

Neomluveni:
Zapisovatel: M. Korbel
Ověřovatelé: Jan Toth, Josef Kleandr
Hosté:

J

D

Program:
1. Seznámení se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva.
2. Projednání schválení hospodářského výsledku obce Boháňka a účetní závěrky za rok
2018
3. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Boháňka za rok 2018
4. Rozpočtové opatření
5. Cenová nabídka „studna Votuz“
6. Návrh odkupu pozemku p.č. 183/1, 183/6, zapsaných na LV číslo 86 k.ú.Boháňka
7. Požadavek nákupu nových požárních hadic SDH Boháňka-Skála
8. Generální oprava - nákup nové stříkačky pro SDH Boháňka-Skála
9. Seznámení s poskytnutím příspěvku na okrskové cvičení Rašín
10. Seznámení s nákupem a instalací dětského hřiště ve Skále.
11. Seznámení s instalací skříně pro AED do budovy č.p.27 v Boháňce
12. Ostatní/ různé
13. Diskuze

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
14.5.2019. K uvedenému nebyly připomínky.

Zastupitelé berou na vědomí
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2. Projednání schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky
Obce Boháňka za rok 2018
Starosta předložil ke schválení účetní závěrku k 31. 12. 2018 a hospodářský
výsledek obce za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 1 259
075,39 Kč
ZO schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2018 a hospodářský výsledek obce za
účetní období 2018 ve výši 1 259 075,39 Kč.
(příloha – Výkaz zisku a ztráty za rok 2018)
Hlasování zastupitelů Pro: 8 z 8 - tj.100%
3) Projednání Závěrečného účtu Obce Boháňka za rok 2018.
Starosta obce předložil zastupitelům Závěrečný účet obce za rok 2018, jehož
návrh byl nejméně po dobu 15 dní řádně vyvěšen na úřední desce obce a k
uvedenému nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.
ZO schvaluje Závěrečný účet a celoroční hospodaření obce Boháňka za rok
2018 bez výhrad .
Hlasování zastupitelů: Pro – 8 z 8 tj. 100%
4) Rozpočtové opatření
Starosta předložil zastupitelům k seznámení Rozpočtové opatření č. 1/2019,
2/2019 a 3/2019 (RO v příloze)
Zastupitelé berou na vědomí
5) Cenová nabídka „studna Votuz“
Starosta předložil zastupitelům cenovou nabídku na opravu studnu ve Votuzi
pana D. Holiše. Cenová nabídka ve výši s DPH 73 810kč.
Zastupitelé obce tuto schvalují nabídku a zahájením oprav studny.
Hlasování zastupitelů: Pro: 8 z 8 tj.100%
6) Návrh odkupu pozemku p.č. 183/1, 183/6, zapsaných na LV číslo 86
k.ú.Boháňka. Starosta obce předložil zastupitelům návrh nákupu uvedených
pozemků pro potřeby obce. Zastupitelům představil polohu pozemku, předložil
katastrální údaje k pozemkům a vypracovaný znalecký posudek.
Navrhuje pozemek odkoupit.
Zastupitelé obce souhlasí s odkupem uvedených pozemků.
Hlasování zastupitelů - Pro: 8 z 8 tj.100%
7) Požadavek nákupu nových požárních hadic SDH Votuz a SDH BoháňkaSkála. Zástupci uvedených sborů předkládají zastupitelům svůj požadavek a
taktéž ho odůvodňují. Po zvážení všech okolností a stáří v současnosti
používaných hadic je nákup nutný.
Zastupitelé souhlasí s nákupem nových požárních hadic.
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Hlasování zastupitelů - Pro: 8 z 8 tj.100%
8) Generální oprava - nákup nové stříkačky pro SDH Boháňka-Skála
Starosta představil záměr SDH Boháňka-Skála a cenovou nabídku na nákup
nové PS za cca 116 000,- bez DPH
Podrobné informace k záměru představil strojník sboru J. D
ml.
Zastupitelé obce souhlasí s nákupem hasičské stříkačky pro SDH BoháňkaSkála .
Hlasování zastupitelů - Pro: 8 z 8 tj.100%
9) Starosta seznámil zastupitele s poskytnutím finančního příspěvku na
okrskové cvičení pro pořádající sbor SDH Rašín ve výši 1000kč.
Zastupitelé berou na vědomí

10) Seznámení s nákupem a instalací dětského hřiště ve Skále.
Starosta seznámil zastupitele s nákupem hřiště, který byl odsouhlasen na
předchozích zasedáních a jeho instalací. Úprava pozemku pro hřiště a stavba
hřiště byla provedena formou několika víkendových brigád dobrovolníků.
Zastupitelé berou na vědomí

11) Seznámení s instalací skříně pro AED – (automatického defibrilátoru) do
budovy č.p.27 v Boháňce.
Starosta seznámil zastupitele s instalací a systémem začlenění AED do
systému ZZS Královehradeckého kraje. AED a ostatní zařízení jsou
majetkem obce. AED je přístupný všem vyškoleným záchranářům
registrovaným v systému ZZS (zdravotnická záchranná služba)
Zastupitelé berou na vědomí

Ostatní/ různé

I.

Směna pozemků Skála
Starosta seznámil zastupitele se situací ve věci směny pozemků k
„narovnání“ hranic pozemků. V této věci dal slovo Ing. P. Fejfarovi,
který jedná s projektantem a s věcí je nejvíce seznámen.
Zastupitelé berou na vědomí

II.

Starosta seznámil zastupitele s průběhem situace ve svozu
komunálního odpadu po zavedení nového systému svozu na základě
odběrových známek. Představil zastupitelům informaci od účetní obce
o snížení celkového dluhu občanů za svoz TKO.
Podrobně vysvětlil další záměry v organizaci zejména nárokování
většího počtu popelnic atp.
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Zastupitelé berou na vědomí

III.

Pramen Chloumek voda.
Na základě bodu projednávaného v bodu 2, ZZO ze dne 14.5.2019 byly
dohodnuty podmínky odběru. Dodržování podmínek odběru bude
prověřeno na základě místního šetření starostou a místostarostou
obce.
Zastupitelé berou na vědomí

IV.

Starosta předložil návrh pana J. Totha za SDH Votuz na obnovu zeleně
ve Votuzi. Zajištění a výsadbu zeleně provede brigádně SDH Votuz.
Předběžný materiální rozpočet cca 8 250 Kč.
Zastupitelé s obnovou zeleně souhlasí.
Hlasování zastupitelů - Pro: 8 z 8 tj.100%

V.

Diskuze

Návrh usnesení:
ZO Schvaluje
-

ZO schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2018 a hospodářský
výsledek obce za účetní období 2018
ZO schvaluje Závěrečný účet a celoroční hospodaření obce
Boháňka za rok 2018 bez výhrad .
Cenovou nabídku a zahájením oprav studny ve Votuzi
odkup pozemku p.č. 183/1, 183/6, zapsaných na LV číslo 86
k.ú.Boháňka
nákup nových požárních hadic pro SDH Boháňka a Votuz
nákup hasičské stříkačky pro SDH Boháňka-Skála
nákup a obnovu zeleně v obci Votuz

ZO bere na vědomí
-

Rozpočtové opatření č. 1/2019, 2/2019 a 3/2019 (RO v příloze)
poskytnutím finančního příspěvku na okrskové cvičení pro
pořádající sbor SDH Rašín
informaci o nákupu a instalaci hřiště v obci Skála
informaci o instalaci a začlenění AED do systému ZZS KHK
průběh směny pozemků v obci Skála
snížení dluhu za svoz TKO a informace o svozu TKO
plánovanou kontrolu průtoku vody z pramenu v Chloumku
Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:40 hod.

[4]

Zapsal:

M. Korbel

Ověřovatelé:

Jan Toth, Josef Kleandr

Starosta:

Heligr Milan

Vyvěšeno dne: 5. 7. 2019

Sejmuto dne: 20. 7.2019
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