ZZO č.9 - 10.3.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
konaného 10.3.2020 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obce Boháňka
Přítomni: Milan Heligr, Miloslav Korbel, Ing. Petr Fejfar, Martina Oubramová, Jan
Toth, Josef Kleandr. Ladislav Jezbera, Petra Fofová
Přítomno:

8z9

Omluveni:

Bc. Veronika Exnerová

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

1. Seznámení s navrhovaným programem, zápisem z předchozího ZZO,
určení zapisovatele a ověřovatelů.
2. Projednání ceny za svoz TKO
Starosta seznámil přítomné se zápisem z předchozího zasedání. K uvedenému
nebyly připomínky.
Zastupitelé berou na vědomí

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 – 8 z 8, tj. 100%

2) Projednání ceny za svoz TKO pro rok 2020
Starosta obce opětovně seznámil zastupitele s nárůstem cen za svoz TKO
v roce 2020 účtovaných svozovou firmou Marius Pedersen. Z tohoto
důvodu nutného navýšení poplatků svozu TKO občanům.
Obec každým rokem na tuto službu doplácí desítky tisíc a toto navýšení
není možné pokrývat z obecního rozpočtu. Občanům bude doporučeno
vhazovat do popelnic opravdu pouze nezbytně nutný materiál, který
nejde „zlikvidovat“ jiným ekologickým způsobem. Navýšení ceny za svoz
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TKO bylo rozhodnuto usnesením zastupitelů 13.12.2019.
Po seznámení s navýšením ceny za svoz TKO dodavatelem a na základě
usnesení ze dne 13.12,2019 je poplatek stanoven na 660,-- Kč pro trvale
žijícího občana a rekreační stavbu. Starosta předkládá návrh vyhlášky.
O navýšení a schválení této ceny dává starosta hlasovat.
Hlasování zastupitelů: Pro – 8 z 8, tj. 100%
Navrhovaná cena schválena.
Ostatní/různé
I.

Rozpočtové opatření č.7
Starosta předkládá zastupitelům ke kontrole a nehlédnutí
rozpočtové opatření č.7
Zastupitelé berou na vědomí

II.

Projednání žádosti o prodej pozemku O. B
Starosta představil zastupitelům žádost pana Ondřeje Boháče ve
věci odkupu pozemku č.264/7 v katastru obce Boháňka.
K identifikaci pozemku bylo použito map katastru nemovitostí.
Jednáním zastupitelů bylo rozhodnuto takto:
Obec Boháňka nezvažuje prodej obecních pozemků.
Starosta dává o prodeji pozemku hlasovat.
Hlasování zastupitelů: Proti prodeji pozemku – 8 z 8, tj. 100%
Prodej zamítnut.

III.

Návrh směny pozemků Chloumek p. J. N
Starosta seznamuje zastupitele s dříve projednávanou žádostí p.
Nekvapila z Chloumku o narovnání historické chyby zástavby
pozemků a předkládá zastupitelům nákres záměru. Situaci
upřesňuje na mapách k.ú. O tomto se již dříve jednalo.
Zastupitelé souhlasí s tímto. Aktuální situaci zaměří geodet a
směnná smlouva bude sepsána s právníkem. Pozemky budou
směněny tak, aby došlo k nápravě chybného stavu.
Na tomto pozemku bude smluvně dohodnuto věcné břemeno
k údržbě obecní kanalizace. V této věci bude dále jednáno.
Zastupitelé berou na vědomí

IV.

Starosta seznamuje zastupitele s průběhem prací v Obecním
domě Skála č.p.50
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V domě probíhá dokončení sociálních zařízení, rozvodu vody,
elektroinstalací, provedení finálních povrchů podlah, malířské
práce a další drobné finální práce.
Starosta navrhuje hromadnou prohlídku průběhu prací.
Zastupitelé berou na vědomí
V.

Navrhovaný záměr odkupu pozemku 249/6 „Skála jih-M. Sl
“
Starosta seznamuje a na mapách k.ú. Tato věc již byla dříve
projednávána. Jedná se opět o narovnání historické chyby ve
vlastnictví pozemku. Těleso obecní cesty vede po pozemku ve
vlastnictví pana M.S. V zájmu obce je, aby tělesa obecních cest vedla
po pozemcích v majetku obce.
Zastupitelé s odkupem pozemku souhlasí a v této věci opravňují
starostu M.H. k jednáním vedoucím k sepsání smluv s vlastníkem a
vlastnímu prodeji. Starosta dává hlasovat o odkupu části pozemku
249/6

Hlasování zastupitelů: Pro – 8 z 8, tj. 100%
VI.

Rekonstrukce - oprava poškozené kanalizace „Skála“
Starosta seznamuje zastupitele s provedením opravy kanalizace o
čemž bylo rozhodnuto na předešlých jednáních ZO.
Stará nefunkční „ucpaná“ kanalizace provizorně ústila na soukromý
pozemek proti čemuž se majitel ohradil. Nefunkční část byla vykopána
a provedena v novém plastovém potrubí

Zastupitelé berou na vědomí
VII.

Seznámení s nákupem obecního vozidla
Starosta seznámil zastupitele s nákupem vozidla Opel Movano třístranný sklápěč pro komunální potřeby a další užívání obce.
Zastupitelům nabídl možnost prohlídky vozidla.

Zastupitelé berou na vědomí
VIII.

Starosta předkládá zastupitelům vyhlášku 2/2020 - o místním
poplatku ze psů.
Usnesením zastupitelů č.8.2019 byla stanovena částka k roční platbě
50,-- Kč. Za prvního psa a 100,-- Kč za každého dalšího psa.
O schválení této vyhlášky dává starosta hlasovat.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
Zastupitelé schvalují OZV 2/2020

IX.

Seznámení s opatřeními virové nákazy COVID – 19
Starosta seznámil zastupitele s problematikou aktuální situace.
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Upozornil na to, že se situaci nelze podceňovat a že se může
zhoršovat. Vyzývá zastupitele ke sledování situace v této věci.
Zastupitelé obce berou na vědomí.
X.

Seznámení se zprávou o auditu obce, který proběhl 4.2.2020
Audit se vztahoval na činnost a hospodaření obce v roce 20192020 a zastupitelům předložil k nahlédnutí zprávu auditora.
Zastupitelé obce berou na vědomí.

XI.

Seznámení se zahájením výstavby ing. sítí v areálu novostaveb
„pod koupalištěm“
Starosta seznamuje zastupitele se zahájením prací na výstavbě sítí,
o čemž bylo rozhodnuto na jednáních zastupitelstva v roce 2019.
Jednáním ZZO a usnesením zastupitelů bylo rozhodnuto, že tyto
práce zhotoví místní firmy.
Zastupitelé berou na vědomí

XII.

Seznámení s přípravou kom. techniky na sezonu 2020.
Starosta seznamuje zastupitele s provedením odborného servisu
sekačky Kubota. Dále sdělil, že obec v roce 2020 využije na údržbu
a práce v obci 3 pracovníky.
Zastupitelé berou na vědomí

XIII.

Světla VO – proběhl nákup nových LED světel
Stará světla jsou v havarijním stavu a je nutná postupná výměna.
Nakoupeno bylo cca 40 ks světel. Dle dohody bude probíhat po
částech.
Zastupitelé berou na vědomí

XIV.

Záměr výstavby „Vrt Votuz“
K této věci nemáme zatím žádné informace
Zastupitelé berou na vědomí

XV.

Starosta předkládá zastupitelům OZV č.1/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schválením této OZV v zákonné lhůtě zaniká vyhláška OZV1/ 2019
Starosta dává hlasovat o schválení OZV 1/2020
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Hlasování: Pro – 8 hlasů, tj. 100%
Zastupitelé schvalují OZV č.1/2020

Hlasování zastupitelů: Pro schválení – 8 z 8, tj. 100%
XVI.

Projednání termínu svozu nebezpečného odpadu - NO
Starosta seznamuje zastupitele se záměrem objednávky svozové
firmy na NO jako každým rokem. Po dohodě byl vybrán termín
9.5.2020. Objednávka bude zaslána svozové firmě.
V případě schválení budou zastupitelé a občané včas informováni.
Zastupitelé berou na vědomí

XVII.

Krátkodobý výpadek web stránek
Starosta seznamuje zastupitele s kolapsem webových stránek obce
zaviněného poskytovatelem. Poskytovatel, bohužel, neměl delší
dobu data zálohovaná. Správce sítě obce L.B však ano, čímž se
podařilo chod stránek obnovit. Vzhledem k tomu, že toto není
první problém poskytovatele, bude systém častěji zálohován.
Z tohoto důvodu byla zakoupena i nová spolehlivější doména.
Z tohoto důvodu došlo ke ztrátě elektronických dat z archivu.
Výpadek písemně potvrzen poskytovatelem.
Zastupitelé berou na vědomí
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Návrh usnesení:
ZO 10.3.2020 - Schvaluje
-

navržený program, zapisovatele a ověřovatele zápisu
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2020
odkupu pozemku od p. M.S - p.č. 249/6 „Skála jih“
OZV 1/2020
OZV 2/2020

ZO 10.3.2020 – Zamítá
-

odkupu pozemku č.264/7 v katastru obce Boháňka

ZO 10. 3. 2020 bere na vědomí
-

zápis z předchozího zasedání
rozpočtové opatření č.7.
návrh směny pozemku „ Chloumek – p .J.N“
oprava kanalizace Skála
nákup vozidla Opel Mováno. Údržba obce.
informace k nákaze COVID 19
zahájení schválených prací- výstavba ing.sítí „ areál pod
koupalištěm“
nákup nových světel VO
informace k záměru „výstavba vrt Votuz“
plánovaný termín svozu nebezpečných odpadů
krátkodobý výpadek www stránek obce
Obec Boháňka usnesením ZO Vydává

-

Obecně závaznou vyhlášku OZV 1/2020
Obecně závaznou vyhlášku OZV 2/2020
Zasedání ZO bylo ukončeno v 19:45 hod.

Zapsal:

M. Korbel

Ověřovatelé:

Jan Toth, Josef Kleandr

Starosta:

Heligr Milan

Vyvěšeno dne: 10.3.2019

Sejmuto dne: 25.3.2020
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