ZZO 19.11. 2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
konaného 19.11.2019 od 20.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Boháňka

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

Přítomno:

9z9

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

1. Seznámení se zápisem z předchozího ZZO
2. Návrh nákupu dodávky pro komunální služby obce
3. Seznámení s dokončením převodu pozemku „obecní cesta Skála“
4. Výstavba budovy – zázemí a sklad pro komunální techniku u budovy OÚ
5. Návrh realizace nového vrtu Votuz pro zásobování vodou.
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.5/ 2019
7. Žádost ZŠ Cerekvice o finanční příspěvek
8. Zřízení příjezdové cesty v místě plánované výstavby Votuz
9. Výstavba WC a šatny v patře KD kvůli plánovanému využití tělocvična atp.
10. Nákup podlahových krytin a žíněnky do „severní místnosti patro KD“
11. Návrh zřízení apartmánu v patře KD
12. Projednání rekonstrukce střechy na budově OÚ č.p. 27
13. Nutná oprava veřejného osvětlení – nákup světel atp.
14. Ostatní/ různé
15. Diskuze
16. Návrh usnesení
Starosta seznámil přítomné se zápisem z předchozího zasedání. K uvedenému
nebyly připomínky.
Zastupitelé berou na vědomí
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1) ZO bylo seznámeno s navrženým programem. K programu nebyly připomínky
ani doplnění. ZO schvaluje navržený program, zapisovatele a ověřovatele
zápisu všemi hlasy přítomných.
Hlasování zastupitelů: Pro – 9 z 9, tj. 100%

2) Návrh nákupu dodávky pro komunální služby obce.
Starosta představil návrh zakoupit osobní vozidlo pro komunální služby
v obci. Údržba katastru obce se rozkládá na poměrně rozlehlém území a
není již možné k tomuto využívat soukromá vozidla zaměstnanců.
Z tohoto důvodu je navrhováno zajistit poptávky a nákup vhodného
vozidla pro potřeby obce. Jednáním zastupitelů byl vybrán přibližný typ
vozidla pro účely využití. Zajištěním dalších nabídek-možností pověřuje
Ing. P. Fejfara. O souhlasu s nákupem vozidla a zajištění cenových
nabídek dává starosta hlasovat.
Hlasování zastupitelů: Pro – 9 z 9, tj. 100%
3) Seznámení s dokončením převodu pozemku „obecní cesta Skála - jih“.

Starosta seznamuje zastupitele s dokončením převodu pozemku ve
Skále, o kterém bylo již dříve rozhodnuto. Jednáním současných vlastníků
v minulých dobách chybně zastavěných pozemků byla toto chyba
napravena spravedlivou směnou pozemků.
Obecní asfaltová cesta touto směnou leží na obecním pozemku.
Zastupitelé berou na vědomí

4) Výstavba budovy – zázemí a sklad pro komunální techniku u budovy OÚ.
Starosta seznamuje zastupitele s nutností a záměrem zřídit - vystavět prostory
pro komunální techniku, nářadí a ostatní vybavení obce.
Dává hlasovat o souhlasu se zadáním vypracování projektu a s tím spojených
náležitostí.
Hlasování zastupitelů: Pro – 9 z 9, tj. 100 %
5) Návrh realizace nového vrtu Votuz pro zásobování vodou.
Starosta seznamuje zastupitele se záměrem vystavět nový vrt pro obec Votuz.
Zastupitele seznamuje s náklady na provoz vrtu, rozdílnou cenou poplatků za
m³ vody obcí v katastru spravovaným OÚ Boháňka, funkcí a provozem
systému. Dále zmiňuje i jednu z variant - převod „Votuzského vodovodu“ do
správy vodárenské společnosti, což se nesetkalo s podporou.
Zastupitelé se přiklání k návrhu výstavby vrtu. Bc.V. Exnerová nabízí, že
zajistí všechny náležitosti. Obec v tento den Bc.V.E. dodala potř. p.č.
pozemků.
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Starosta dává hlasovat o souhlasu se zahájením všech náležitostí ve věci
zřízení vrtu v obci Votuz.
Hlasování zastupitelů: Pro – 9 z 9, tj. 100 %

6) Seznámení s rozpočtovým opatřením č.5/2019
Zastupitelé berou na vědomí

7) Opakovaná žádost ZŠ Cerekvice o finanční příspěvek na žáka.
Škola každým rokem požaduje zmíněný příspěvek za každé dítě s TP
v katastru obce Boháňka.
Starosta dále navrhuje odsouhlasit, že školou požadovanou částku (poplatek
na dítě) bude obec Boháňka vyplácet každým rokem a to po dobu volebního
období 4let. O souhlasu s vyplácením tohoto příspěvku dle počtu dětí po celou
dobu volebního období dává hlasovat.
Hlasování zastupitelů: Pro – 9 z 9, tj. 100 %

8) Zřízení příjezdové cesty v místě plánované výstavby Votuz.
Starosta prostřednictvím katastrálních map a plánku seznamuje
zastupitele s problematikou ve věci příjezdové cesty k pozemku.
Cesta p.č. 249 – Votuz je v současnosti nedostatečné šíře a neumožňuje
komfortní průjezd a uložení všech sítí. Představuje návrhy řešení
rozšíření pozemků. Starosta žádá zastupitele o souhlas se
zplnomocněním a zahájením všech potřebných úkonů spojených se
zřízením cesty a výstavbou inženýrských sítí v tomto místě.
O souhlasu s uvedeným dává hlasovat.
Hlasování zastupitelů: Pro – 9 z 9, tj. 100 %,.

9) Účelné využití patra obecního domu ve Skále pro potřeby občanů z obcí.
Starosta seznamuje zastupitele s návrhem dokončení patra KD k plnému
využití. Záměrem je účelné využití prostor. V severní místnosti bude
zřízena místnost pro sportovní využití, potřeby občanů a dětí.
Zajištěním cenových nabídek sportovní a herní plochy je pověřen Mst. M.
Korbel. V místnostech je nutno dokončit podlahy a vymalovat.
Nutností je zejména dokončení sociálních zařízení. Prostory jsou v tuto
dobu nevyužity a stavebně nedokončeny. V plánu je zřízení apartmánu
v jedné z místností.
Starosta dává hlasovat o možnosti zahájení činností ke zprovoznění patra
dokončením wc, šaten, místnosti pro sport a zakoupení žíněnky. V.
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Exnerová nabízí zjištění možností dotace na vybavení. Starosta dává o
zahájení činností a realizaci uvedených prací hlasovat.
Hlasování zastupitelů: Pro – 9 z 9, tj. 100 %,.

10)

Projednání rekonstrukce střechy na budově OÚ č.p. 27
Starosta seznamuje zastupitele s nutnou opravou střechy.
Starosta žádá zastupitele o souhlas a zplnomocněním k činnostem
zajištění poptávek a cenových nabídek této akce.
O souhlasu ke zplnomocnění a zahájení těchto úkonů dává hlasovat.
Hlasování zastupitelů: Pro – 9 z 9, tj. 100%

11)
Nutná oprava veřejného osvětlení – nákup světel atp.
Starosta seznamuje zastupitele se zastaralým systémem veřejného
osvětlení v obcích. Představuje návrh rekonstrukce, např. kompletně celé
jedné vesnice a v dalších letech další – tímto způsobem potom postupně
obnovit osvětlení ve všech vesnicích. Zastupitelé s tímto postupem
souhlasí. Starosta žádá zastupitele o souhlas k zajištění cenových nabídek
zhotovení a nákupu světel. Cenové nabídky a montážní firmy zajistí
starosta obce. Ve věci nákupu světel pověřuje L. Jezberu.
Hlasování zastupitelů: Pro – 9 z 9, tj. 100%

Ostatní/ různé
I.

Směna pozemků Chloumek
Starosta seznamuje zastupitele s požadavkem pana J. N
z Chloumku o nápravu vytyčení hranic obecních pozemků a
nápravu v historii vzniklé chyby. K vytyčení správných hranic
pozemku je sjednán geodet. Záměrem obce je napravit
„historickou chybu“. Obecní cesta v současnosti vede po pozemku
pana J. N. Starosta navrhuje zaměřit polohu obecní kanalizace
odbornou firmou a zahájit s vlastníkem další jednání vedoucí
k nápravě historické pozemkové chyby. V zájmu obce je, aby
obecní komunikace vedly po pozemcích v majetku obce.
Zastupitelé berou na vědomí

II.

Jednání s firmou Marius Pedersen dále jen M.P.
Jednání zástupců obcí s firmou M.P se zúčastnila M. Oubramová,
[4]

ZZO 19.11. 2019
která zastupitele v krátkosti seznámila s průběhem jednání a
připravovanými změnami, letošním procentuálním navýšením
svozu komunálního odpadu. Velký důraz byl jako každým rokem
kladen na nesprávné a nedostatečné třídění odpadu vzhledem
k připravovanému zákazu skládkování na hromadných skládkách.
V příštích letech budou pozemní i podzemní skládky uzavřeny a
veškerý odpad bude likvidován ekologičtější cestou.
Podrobný rozbor jednání bude představen na některém z dalších
zastupitelstev.
Starosta a místostarosta dále promluvil o stále se opakujícím
znečišťování pozemků v okolí obcí, u kontejnerů s odpadem a
oploceného pozemku překladiště bioodpadu v obci Skála.
Zastupitelé berou na vědomí.

12)

Diskuze

13)

Návrh usnesení

Návrh usnesení:
ZO Schvaluje
-

navržený program, zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi
hlasy přítomných.
zajištění cenových nabídek a nákup vozidla pro komunální
údržbu a potřeby obce.
zahájení v zadání vypracování projektu a s tím spojených
náležitostí ve věci výstavby budovy pro komunální techniku atp.
zahájení činnosti ve věci akce - výstavba „Vrt v obci Votuz“
vyplácení fin. příspěvku ZŠ Cerekvice dle počtu dětí každým
rokem po celou dobu volebního období
zahájení potřebných úkonů spojených se zřízením cesty a
výstavbou inženýrských sítí v místě cesty p.č. 249 Votuz.
dokončení patra KD k plnému výše uvedenému využití a nákup
žíněnky.
zajištění poptávek a cenových nabídek a nutnou opravu střechy
na budově č.p. 27 v Boháňce.
zajištění cenových nabídek a nákup nových světel VO
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ZO bere na vědomí
-

navržený program, zapisovatele a ověřovatele zápisu
všemi hlasy přítomných.
dokončení směny pozemku „obecní cesta Skála - jih“ viz.
rozhodnutí z dřívějších ZZO.
rozpočtové opatřením č.5/ 2019
požadavek pana J. N
z Chloumku o nápravu
historicky vzniklé chyby „Obecní cesta Chloumek“

Zasedání ZO bylo ukončeno v 21:45 hod.

Zapsal:

M. Korbel

Ověřovatelé:

Jan Toth, Josef Kleandr

Starosta:

Heligr Milan

Vyvěšeno dne: 29.11.2019

Sejmuto dne: 17.12.2019
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