ZZO č.12 - 23.6.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
konaného 23.6.2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obce Boháňka
Přítomni: Milan Heligr, Miloslav Korbel, Martina Oubramová, Jan Toth, Ladislav
Jezbera, Petra Fofová, Bc. Veronika Exnerová
Přítomno:

7z 9

Omluveni:

Ing. Petr Fejfar

Neomluveni: J. Kleandr
Zapisovatel: M. Korbel
Ověřovatelé: Jan Toth, Ladislav Jezbera
Hosté:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program:
Předložení usnesení a zápisu z minulého zasedání
Seznámení s navrhovaným programem, určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení OZV č.3/ 2020
Schválení prodeje pozemku p.č.163/11 v k.ú Boháňka.
Záměr obce – obnova obecní cesty v k.ú Votuz p.č 249
Převod parcely 114/10 v k.ú. Votuz. LV10 do majetku obce
Ostatní/různé
Diskuze
Návrh/usnesení

1) Starosta seznámil přítomné se zápisem z předchozího zasedání. Zastupitelé
se zápisem souhlasí a k uvedenému nebyly připomínky.
Zastupitelé berou na vědomí

2) 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 schválení – 7 z 7, tj. 100%

3) Schválení OZV č.3/ 2020
Starosta předložil zastupitelům ke schválení obecně závaznou vyhlášku
č.3/2020, kterou se ruší OZV č.4/2009 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství ze dne 27.5.2009 a Obecně závazná vyhláška
č.5/2009 o místním poplatku ze vstupného ze dne 27.5.2009.
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Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení. Starosta obce dává hlasovat o schválení vyhlášky
č.3/2020.
Hlasování zastupitelů: Pro schválení – 7 ze 7, tj. 100%
4) Schválení prodeje pozemku p.č.163/11 v k.ú Boháňka.
Na základě záměru obce prodat pozemek ze dne 2.6.2020 a rozhodnutí
zastupitelů prodat pozemek ze dne 2.6. 2020, zplnomocňují zastupitelé
starostu obce ke všem úkonům spojeným s prodejem pozemku
p.č.163/11 v k.ú Boháňka za cenu 125 Kč/m². Záměr obce prodat
pozemek byl po dobu zákonné lhůty vyvěšen na úředních deskách obce.
Starosta zmiňuje, že není v zájmu obce prodávat obecní pozemky a tento
byl prodán pouze z důvodu historie pozemku a toho, že pro tento
pozemek nemá obec v budoucnosti praktické využití.
Starosta dává o konečném schválení prodeje hlasovat.
Hlasování zastupitelů: Pro prodej pozemku p.č.163/11 – 7 z 7, tj. 100%

5) Záměr obce – obnova obecní cesty v k.ú Votuz p.č 249
Starosta předložil zastupitelům návrh obnovy cesty v místě plánované
výstavby v k.ú Votuz. Seznamuje zastupitele se situací v místě výstavby.
Situaci představuje na mapce katastru v místě výstavby.
Starosta navrhuje jako podporu nové výstavby zřízení inženýrských sítí a
veřejného osvětlení na náklady obce tak, jak je tomu v jiných lokalitách
výstavby (zpevnění cesty, podloží tašky, kameny, svršek recyklát).
V dohledné době se v tomto místě neuvažuje o asfaltovém povrchu.
Starosta dává hlasovat o schválení obnovy zmíněné cesty a uvedených
úkonech – výstavba inženýrských sítí na pozemek navazující v režii obce.
Hlasování zastupitelů: Pro schválení obnovy a výstavbu – 7 z 7, tj. 100%

6) Bezplatný převod parcely 114/10 v k.ú. Votuz. LV10 do majetku obce
Starosta seznámil zastupitele s návrhem darování a bezplatného převodu
pozemku 114/10 v k.ú. Votuz do majetku obce Boháňka. Dále zastupitele
seznámil s důvody darování pozemku.
Zastupitelé zplnomocňují starostu k úkonům vedoucím k přijetí zmíněného
pozemku 114/10, Obec Boháňka [572705], Katastrální území: Votuz [605964]
Číslo LV:10, Výměra 78 m², Druh pozemku: trvalý travní porost
Starosta dává hlasovat o schválení přijmutí tohoto pozemku do majetku obce.
Hlasování zastupitelů – pro přijmutí pozemku 7 z 7, tj. 100%
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Ostatní/různé
I.

Návrh omezení zasedání zastupitelstva v době prázdnin.
Starosta zmiňuje omezení zasedání zastupitelstva obce v době
prázdnin z důvodu dovolených a pobytu mimo bydliště. Jako
každým rokem starosta žádá zastupitele o kontrolu pošty, sms a
součinnost v případě mimořádné situace atp. Starosta také zmínil
konání říjnových voleb do zastupitelstev krajů. Dále poděkoval
zastupitelům za činnost a popřál odpočinek.
Zastupitelé berou na vědomí

II.

Rozbor vody Votuz – 6/2020
Starosta předložil zastupitelům k nahlédnutí rozbor vody
z místního vodovodu Votuz. Zastupitelé a občané jsou o stavu
průběžně informováni. Výsledky rozboru jsou k nahlédnutí na OÚ.
Seznámení + příloha rozbor.
Zastupitelé berou na vědomí

III.

Rumpál Votuz.
J. Toth předkládá zastupitelům návrh a fotografie plánovaného
zakoupení studničního rumpálu. Rumpál by měl být umístěn na
betonový kryt obecní studny v místě Votuz.
Starosta předkladatele a zastupitele vyzval k zajištění dalších
cenových nabídek, ze kterých bude vybrána nejvýhodnější.
Na základě toho bude rumpál zakoupen.
Starosta dává hlasovat o schválení zakoupení studničního rumpálu
na základě výběru nejvhodnější nabídky.
Hlasování zastupitelů – 7 ze 7, tj. 100%

IV.

Info o podmáčení pozemku u domu č.p. 9 v Chloumku
Zastuptel L. Jezbera a starosta obce informují zastupitele o
podmáčení pozemku sousedícího s požární nádrží v Chloumku.
Majitel domu V.Z. uvedl možnost, že voda uniká z požární nádrže
v majetku obce. Varianta „prosaku“ vody z požární nádrže bude po
ustátí dešťů sledována. Nutno zmínit, že v minulých dnech bylo
celkem deštivé počasí. V případě, že se situace nezmění, budou
zahájeny kroky k nápravě a zamezení úniku.
Starosta se dotazuje L. J. na postoj vlastníků sousedících s tímto
dílem a občanů, zda nádrž nikomu z místních nevadí. Bylo
uvedeno, že nevadí a že si občané přejí nádrž zachovat. Na základě
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těchto skutečností bude na některém z příštích zastupitelstev a
výsledku zjištěných skutečností rozhodnuto na dalších krocích.
Starosta uložil L. J. situaci sledovat a uvedl dále, že se na místo
zajede s místostarostou podívat.
Zastupitelé berou na vědomí

Návrh usnesení:
ZO 23.6.2020 - Schvaluje
-

navržený program, zapisovatele a ověřovatele zápisu
OZV č.3/ 2020
prodej pozemku p.č.163/11 v k.ú Boháňka
obnovu obecní cesty a výstavbu inženýrských sítí na ni
navazující v k.ú Votuz p.č 249 na náklady obce
bezplatné přijmutí a převod parcely 114/10 v k.ú. Votuz. LV10 do
majetku obce
zakoupení studničního rumpálu ke studni Votuz na základě
výběru nejvhodnější nabídky

ZO 23. 6. 2020 bere na vědomí
-

zápis z předchozího zasedání
návrh omezení zasedání zastupitelstva v době prázdnin
rozbor vody Votuz – 6/2020

Info o podmáčení pozemku u domu č.p. 9 v Chloumku

Zasedání ZO bylo ukončeno v 19:50 hod.

Zapsal:

M. Korbel

Ověřovatelé:

Jan Toth, Ladislav Jezbera

Starosta:

Heligr Milan

Vyvěšeno dne: 2.7 .2020

Sejmuto dne:
[4]

