ZZO č.11 - 2.6.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
konaného 2.6.2020 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, Bc. Veronika Exnerová
Přítomno:

9z 9

Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel: M. Korbel
Ověřovatelé: M. Oubramová, P. Fofová
Hosté:
Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Předložení usnesení a zápisu z minulého zasedání
Seznámení s navrhovaným programem, určení zapisovatele a ověřovatelů
Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2020
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019
Účetní závěrka obce k 31.12.2019 a hospodářský výsledek obce za rok 2019
Změna dodavatele elektřiny
Nákup pozemku p.č. 264/8 v k.ú Boháňka
Seznámení se systémem „mobilní rozhlas“
Informace ke svozu nebezpečného a „velkoobjemového“ odpadu.
Činnost obce v době mimořádných opatření – COVID 19 – (SARS-CoV-2)
Ostatní/různé
Diskuze
Návrh/usnesení

1) Starosta seznámil přítomné se zápisem z předchozího zasedání.
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 – 9 z 9, tj. 100%
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3) Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2020
Starosta předložil zastupitelům rozpočtová opatření č.1 a č.2/2020
Účetní obce zastupitele seznámila s obsahem RO.
Zastupitelé seznámení s RO rozumí.
Zastupitelé berou na vědomí
4) Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019
Starosta obce předložil zastupitelům Závěrečný účet obce za rok 2019,
jehož návrh byl po dobu nejméně 15dní řádně vyvěšen na úřední desce
obce a k uvedenému nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.
Starosta dává hlasovat o schválení předloženého závěrečného účtu.
Hlasování zastupitelů: Pro schválení – 9 z 9, tj. 100%

5) Účetní závěrka obce k 31.12.2019 a hosp. výsledek obce za rok 2019
Starosta předložil zastupitelům ke schválení účetní závěrku k 31.12.2019 a
dále hospodářský výsledek obce za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.
2019 ve výši – 210 030,20kč, viz. výsledovka za rok 2019, které jsou přílohou
tohoto zápisu.
Hlasování zastupitelů: Pro schválení – 9 z 9, tj. 100%

6) Změna dodavatele elektřiny

Starosta seznámil zastupitele s návrhem změny dodavatele elektřiny pro
Obec Boháňka - navrhuje přechod ke společnosti ČEZ.
K této věci podal vysvětlení a odůvodnění.
Starosta dává hlasovat o odsouhlasení tohoto návrhu.
Hlasování zastupitelů: Pro změnu dodavatele – 9 z 9, tj. 100%

7) Nákup pozemku p.č. 264/8 v k.ú Boháňka

Starosta seznamuje zastupitele s elektronicky schváleným nákupem
zmíněného pozemku. Záměr obce - odkoupit zmíněný pozemek 264/8
v katastru obce. Z důvodu situace COVID 19 zastupitelé elektronickým
hlasováním z dubna 2020, schválili nákup tohoto pozemku za cenu 69kč/m²
Viz. zápis o elektronickém hlasování ze dne 15.4.2020.
Zastupitelé starostu opravňují k dalším jednáním v této věci jako je uzavírání
smluv, zápisy do katastru vedoucí k získání pozemku do majetku obce.
Elektronické hlasování zastupitelů 8 z 9 (jeden ze zastupitelů L. Jezbera se
el. hlasování neúčastnil. Dle dohody a na základě zápisu o el. hlasovaní
z 15.4.2020 bude zúčastněnými el. Hlasování, elektronické schválení tohoto
nákupu v dalším z bodů potvrzeno hlasováním fyzickým.
Zastupitelé berou na vědomí
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8) Seznámení se systémem „mobilní rozhlas“

Místostarosta obce v krátkosti seznámil zastupitele s aktivitou obce spustit ve
zkušební době systém mobilní rozhlas. Zastupitelům budou zaslány
informace o systému a jeho funcích. Starosta zmiňuje potíže se zastaralým
systémem stávajícího rozhlasu jehož údržba je velmi nákladná. Po opravách
zejména v částech Votuz a Chloumek, kde není rozhlas šířen „ po drátě“ je
funkčnost vždy pár měsíců. Z tohoto důvodu jsou zastupitelé požádáni, aby si
systém nastudovali a pokusili se do něj zapojit maximální počet občanů.
Místostarosta zmiňuje důležitost informovanosti občanů zejména
v mimořádných stavech. Systém funguje na smart telefonech, e-mailech a na
analogových telefonech. Zasílání zpráv a informací lze rozdělit do místních
částí obce a dále například k informovanosti určitých skupin a spolků.
Starosta dává hlasovat o souhlas k aktivaci systému.
Hlasování zastupitelů: Pro aktivaci systému – 9 z 9, tj. 100%

9) Informace ke svozu nebezpečného a „velkoobjemového“ odpadu.

Místostarosta obce zastupitelům připomenul termíny každoročních svozů
odpadu pro občany obcí. Letáky jsou umístěny na vývěskách obce, dále jsou
zaslány do informačních e-mailů občanů a zastupitelů v obchodě Boháňka a
informace je umístěna na stránkách obce Boháňka.
Letáky jsou předány zastupitelům.
Zastupitelé berou na vědomí

10)

Činnost obce v době mimořádných opatření – COVID 19.
Starosta obce seznamuje zastupitele s činností obce po dobu
nouzového stavu. Činnost obce nebyla výrazně omezena a došlo
pouze k požadavku omezit osobní styk.
Běžná činnost obce byla vykonávána průběžně.
a) Obec se snažila informovat občany o aktuálních nařízeních vlády.
b) Obec v prvních dnech zajistila občanům desinfekci Anticovid a
distribuovala ji prostřednictvím SDH mezi občany.
c) Obec provedla nákup ochranných roušek a látek k jejich výrobě.
d) Byl aktivován krizový štáb obce
e) Došlo k nákupu jídlonosičů.
f) Obec vytvořila několik informačních letáků k aktuální situaci včetně
letáků informujících nejen starší občany o možnosti zajištění stravy
z nedaleké vývařovny což využilo celkem dost občanů. Strava byla
k občanům dovážena prostřednictvím dobrovolníků.
Starosta a místostarosta obce děkují tímto všem občanům a
dobrovolníkům za pomoc při výrobě roušek, distribuci stravy a dalších
činnostech vedoucích ke zvládnutí této těžké a neznáme situace.
Snažili jsme se aktuální situaci zvládnout co nejlépe, bla to situace
nová a byla to i nová zkušenost.
Zastupitelé berou na vědomí
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Ostatní/různé
I.

Nákup pozemku p.č.264/8 v katastru obce Boháňka.
Fyzické odsouhlasení nákupu pozemku.
Starosta navrhuje na základě předchozích jednání, bodů, dohody a
zápisu z elektronického hlasování ze dne 15.4.2020 fyzické
odsouhlasení schváleného nákupu pozemku č.264/8 v katastru
obce Boháňka za cenu 69kč/m² viz. bod č.7 tohoto zasedání.
Pozemek p.č. 264/8, rozloha 3077m², LV 32, typ OP.
Starosta dává hlasovat o odsouhlasení nákupu pozemku č.264/8
Hlasování zastupitelů. Pro nákup – 9 z 9, tj. 100%

II.

Prodej panelů z požářiště „starého KD“
Starosta seznamuje zastupitele s prodejem panelů vybouraných
z požárem zničeného KD pro které neměla obec vzhledem k jejich
stavu a původu využití a o které byl projeven zájem.
Zastupitelé berou na vědomí

III.

Informace k místu výstavby – Skála.
Starosta podrobně seznámil zastupitele s průběhem prací v místě
nové výstavby Skála „Pod koupalištěm“ Byla dokončena dešťová
kanalizace, voda atp. V dalších dnech začne pokládka
energetických sítí. Starosta zmiňuje dále plánovaný nákup
veřejného osvětlení do této lokality.
Zastupitelé berou na vědomí

IV.

Chloumek - výstavba vodovodu
Starosta seznamuje zastupitele s přípravou výstavby nového
systému vodovodu na Doubravu, který se částečně dotkne občanů
našich obcí. Systém propojí stávající vodárenská zařízení.
S touto výstavbou bylo již zastupitelstvo dříve seznámeno.
Zastupitelé berou na vědomí

V.

Zhotovení asfaltu Chloumek
Starosta seznamuje zastupitele s avizovanou výstavbou vodovodu
při které budou porušeny asfaltové cesty v majetku obce.
Asfalty porušeny výstavbou vodovodu budou kompletně v místě
poškození nahrazeny asfaltem novým.
[4]

ZZO č.11 - 2.6.2020
Starosta navrhuje při této příležitosti dodělat asfalt i k „poslední
chalupě“ cesta Chloumek SZ . Část pozemku p.č. 257
Obec prodloužení asfaltu „Chloumek SZ uhradí“
Starosta dává hlasovat o zhotovení asfaltu.
Hlasování zastupitelů: Pro zhotovení asfaltu – 9 z 9, tj. 100%
VI.

Výsadba stromků v areálu „Pasejčka Skála“
Starosta seznamuje zastupitele s zalesněním-výsadou 900dubů.
Duby k zalesnění věnoval obci M. Heligr zdarma.
Obec uhradila pouze zhotovení oplocenky.
Zastupitelé berou na vědomí

VII.

Skácení smrků v Maňovicích
Starosta seznamuje zastupitele s pokácením větrem zlomených
stromu nedaleko „ Polšťě“ Zpracovala obec Rohoznice
Zastupitelé berou na vědomí

VIII.

Nebezpečná bříza Chloumek
Starosta oslovil zastupitele L. Jezberu a pověřil ho k jednání ve věci
skácení nebezpečné břízy u autobusové zastávky na Chloumku
Bříza je v havarijním stavu a hrozí pád na vozovku a autobusovou
zastávku.
Zastupitelé berou na vědomí

IX.

Žádost o odkoupení pozemku 163/11 – 605 930,LV 10001
Starosta předložil zastupitelům žádost P. Fejfara ze dne 14.5. 2020,
která je součástí tohoto zápisu. Zájemce P.F má zájem koupit od
obce k jeho pozemku přilehlý pozemek č.163/11 v katastru obce
Boháňka o rozloze 1445m² . Typ ostatní plocha - OP.
Zájemce za tento pozemek nabízí cenu 125 Kč. což cena za kterou
obec pozemky v určitých případech prodává. Starosta zmiňuje
historii pozemku a jeho dřívější využití a navrhuje pozemek zájemci
P.F. odprodat s čímž zastupitelé souhlasí a nikdo není proti.
Po uplynutí zákonné lhůty bude o prodeji pozemku dále hlasováno.
Starosta nechává hlasovat o zveřejnění záměru prodat pozemek.
Hlasování zastupitelů: Pro zveřejnění záměru – 8 z 9
Zdržel se Ing. P. Fejfar
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X.

Provoz kina ve Skále - 2020
Starosta seznámil zastupitele s probíhající přípravou na sezónu
kina 2020. Kino bude provozováno na základě aktuální situace a
dle aktuálních nařízení.
Starosta děkuje všem, kteří se na přípravě sezóny 2020 podílejí a
žádá zastupitele o pomoc s propagací letního kina.
Zastupitelé berou na vědomí

Návrh usnesení:
ZO 2.6.2020 - Schvaluje
-

navržený program, zapisovatele a ověřovatele zápisu
závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2019
bez výhrad.
účetní závěrku k 31.12.2019 a hospodářský výsledek obce za
účetní období 2019 ve výši – 210 030,20kč.
změnu dodavatele elektřiny
zajištění a aktivaci systému „mobilní rozhlas
nákup pozemku p.č. 264/8, v katastru obce Boháňka, rozloha
3077m², LV 32, typ OP.
záměr obce prodat pozemek 163/11 – 605 930,LV 10001
zhotovení asfaltu Chloumek SZ . Část pozemku p.č. 257

ZO 2. 6. 2020 - Bere na vědomí
-

zápis z předchozího zasedání
rozpočtové opatření č.1 a 2. 2020
seznámení s nákupem pozemku 264/8 v k.ú. Boháňka
info ke svozu odpadů NO a VOK
seznámení s činností obce v době „nouzového stavu“
prodej panelů z požářiště
sezn. s výstavbou ing.sítí „ areál pod koupalištěm“
výstavbu vodovodu v katastru obcí VOS
výsadbu stromů v lokalitě „pasejčka“ u KD Skála
pokácení smrků „ Maňovice“
info k nebezpečné bříze – u zastávky Chloumek
(soukr.vlastník)

Záměr obce Boháňka: prodat pozemek 163/11 – 605 930,LV 10001
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Zapsal:

M. Korbel

Ověřovatelé:

M. Oubramová, P. Fofová

Starosta:

Heligr Milan

Vyvěšeno dne: 12.6.2019

Sejmuto dne: 27.6.2020
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