Zápis

ě.07112022
ze zasedání obecního zastupitelstva v Bohuňově,
které se konalo v pondělí
--7. 11.2022 v 17:30 v zasedacímístnosti
Oú.
Přítomni:

pavel sedláček
Andrea Štrofová

Ing. ZdeňkaKoudelková
Michal vítek
Daniel koudelka
Bc. Jaroslava Straková
Tomáš chuchlík

Omluveni:
Hosté:2

Bylo proiednáno následuj ící:

1.

2

Zahájení.

Určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu
Sezrámení s programem
Schválení zápisu z ustawjícíschůze obce
dne 17,t0.2022
1 Zřízení
5.
spořicího účtuobce
Projednání porlpisu smlouvy se společností
COOP, dotace
9 kulfurní
7,
akce do konce roku
8. Rozpočtová opatření
9. Dotace narok2023
10. Diskuse o rozpočtu narok2023
11. Různé
12. Usnesení
13. Závěr

3.

ad 1\ Zaháiení

SchŮzi v 17:30 zahájilastarostka obce
Ing. ZdeňkaKoudelkovrá (drále jen
,,předsedajíc í,,), přivítala
Přítomné, Jednání obce bYlo svoláno u .ouladu se zákonem
č..1?8/2000Sb., o obcích za přítomnosti
7 ČlenŮ zastuPitelstva obóe, Ún. Že jsoupřitomni
všictrnioteni oZ atím jezastupitelstvo obce
právoplatně Úsnášení schopné,

;;""x.fj?ťÍJJiř§"'ÍF'ffiSed1áčka,ověřovateliBc.Jaros1avuStrakovouaIng.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Bohuňov volí zapisovatele pavla
sedláěka, ověřovateli Bc. Jaroslavu strakovou
a Ing. Zdeňku Koudelkovou.

Pro: 7

Usnesení č. l bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrže| se:0

Návrh usnesení:
Schvalování o veřejném hlasování.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení ě. 2 by|o schváleno.

Zdržel se:

1

0

ad 3) seznámení s programem

p.ogr.*

programem uvedeným v informaci o konání zasedání. Starostka Přítomné

"ur.aá-rial
zastupitele semámila s programem jednání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje program OZ dne 7 .II.2022
Proti: 0
Pro:
Usnesení ě. 3 bylo schváleno.

7

Zdržel se: 0

předsedající: Doba diskusního lystoupení pro toto jednrání byla stanovena na 5 minut dle PoŽadavku
aktuálního jednacího řádu obce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje dobu diskusního vystoupení,
Proti: 0
Pro: 7
Usnesení ě.4 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

ad 4) Schválení zápisu z ustavuiícíschůze obce dne 17.10.2022
Místostarosta sdělil, žeby|ověřen zápis zminulé schůze a byl lyloŽen k nahlédnutí na Úřední desce
jak ve fyzické,tak v elektronické podobě, místostarosta konstatoval, Že proti zápisu nebyly vznesenY
žádnénámitky. Zápis zpředchozího jednání byl při zasedániOZvyloŽenk nahlédnutÍ.

ad 5\

Zíízelí

o účtuobce
Předsedaj ícínavrhla vytvoření spořícího účtuke zhodnocování financí obce,

Návrh usnesení:

Předsedající navrhla vyívoření spořícího účtuobce
Proti: 0
7
schváleno.
bylo
Usnesení č. 5

Pro:

Zdržel se:0

ad 6) proiednání podpisu smlouw se společností coop
ištění zásobovrání oblvatel Obce a okolních lokalit
potravinářským spořebni^ rioií^, zejména zbožim denní poťeby Obec poskytne DruŽstvu dotace,
DruŽstva.
u to u" výši i00 obo re azároveřlse zavazuje uhradit částku do 3L5.2023 na účet

Návrh usnesení:

předsedající navrhuje poslrytnutí dotace zrozpočtu obce na úhradu nákladŮ souvisejícíS Provozem
prodejny ě. 655.
Zdržel se: 0
Proti:
Pro:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

0

7

ad 7)

kulturní akce do konce roku
jejich odrouňlur"rrí. Akce

eleonahlédnutídoseZnamukulturníchakcídokonceroku2022a

na dalšírok budeme předkládat na dalším zasedánÍ.

Návrh usnesení:

Předsedající dává hlasovat o uskutečnění kulturních akcí narok2022.
Zdrže| se:O
Proti: 0
Pro: 7
2

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

ad 8) Rozpočtová opatření
Předsedající - je ťeba udělat rozpočtovéopaťení z důvodu vyěerpání fondu navzdě|ávání. Navrhuji
navýšit fond na vzdélávání o deset tisíc korun av návaznosti na předchozíbod fond kulturní o pět tisíc
korun,

Návrh usnesení:

Předsedající dává hlasovat o schválení naýšení fondů.
Pro: 7
. Proti: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

ad 9) Dotace na rok 2023
Předsedající seznámila přítomnése stavem obce váledem k dotacím - na kraji jsme aktuálně vedeňi
jako zaostalá obec. Vysvětlila ýhody a konkrétní návrhy dotací. Nutností je tedy rozjetv roce 2023
co nejvíce příprav ažádostí na dotace. Yyzvalazastupitele k nahlédnutí do strategického plánu.
Předsedající dala rovněž prostor k názorům na dotace, otád<y a případnou diskuzi.
Předsedající: Ropoěet bude lyrovnaný

ad 10) Diskuse o rozpočtu na rok2023
Předsedající: měl by se zřídit noqý fond přímo na služby ve formě odborné konzultace,
respective poradenství na dotace. Dotací chceme zhraba kolem pěti. Zfuoveňpožádala o diskuzi a
dotazy zůčastněné.Váledem ke koněícímu dvouletému období bude třeba schválit sřednědobý
rozpočet.

ad 11) Různé
Předsedající: při vyřizování s bankou bychrádaudělila omezené právo pro účetníJanu Málkovou k
dispozici s úětem. Cílem této pravomoci by bylo zjednodušení agendy práce, kdy by hned při
vystavení qýplat zastupitelům a pracovníkům na dohodu o provedení práce, zasilala uvedený honorář.
Kontrolu by zajišťovala starostka Ing. Zdeika Koudelková. Výplatní den stanovíme na dvutácty
den v měsíci.

Návrh usnesení:
Předsedající navrhuje udělit omezené právo pro účetníJanu Málkovou.

Pro:

7

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Předsedající navrhla, aby byl rlýplatní den každého dvanáctého v měsíci.

Pro:

7

Proti:

Usnesení č. 10 bvlo schváleno.

0

Zdržel se: 0

Předsedající: Bylijsem upozorněni, že zastupitelé zaměstnaní obcí (i na dohodu o provedení práce)
musí být schváleni zastupitelstvem.

Návrh usnesení:
Hlasování o správcovství kulturního domu Tomášem Chuchlíkem.

Pro:

7

Usnesení ě. 11 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdržel se 0

J

Předsedající: Váledem k nutnosti sepsání nové smlouq, o správci vodovodu, kvůli náhlému odchodu
Františka Plaěka, byla podepsána dohoda se zasfupitelem Danielem Koudelkou.

Návrh usnesení:

Hlasování o správcovství vodovodu Danielem Koudelkou

Pro:

7

Usnesení é. I2bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající: Andrea Štofová bude oficiální správkyně sociálních sítía webu.
Předsedající: Michal Vítek přinesl nabídky nových qfhodnějších tarifrl pro obecní SIM kartu

Návrh usnesení:

Předsedající navrhuje hlasovrání o schválení nového tarifu,

Pro

J

Proti

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

0

a to 300

Kč/měsíc

Zdrže| se 0

Předsedající: Andrea Štrofová navrhla stát se souěástí sdruženíSMSČR, popsala zápis k němu.

Návrh usnesení:

Předsedající navrhuje stát se součástí sdruřžení SMSČR

Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Host se dotánal na volnou žlutou popelnici pro místníhoobyvatele. S místostarostou probrali možrosti.

Host poukázal na kvalitu vody, podle něj se nedá pit, je bilá. Daniel Koudelka a místostarosta ujisili na
správný postup při odkalení a odvzdušnění po opravě. Předsedající přislíbila zveřejnění tel. číslana
zodpovědnou osobu, která bude o všem ohledně vody informovaná. Požádala přítomné, že když nastane
ja§koliv problém, o okamžitépřipomínky a řešení ihned a nečekat až na veřejnou schůzi.

Host se doázal, kdo povoluje kácení stromů ve veřejném prostoru. Předsedajícíujistila, že se tím bude
neprodleně zabývat.Dalši dotazy si host ponechá na přístě.
Předsedající podala informace o přepisování Czechpointu, současnésifuaci a dalšíchkrocích.
doténa|a na zapůjčenídruhého kompostéru na druhé ěíslo popisné jednoho
majitele, místostarosta lysvětlil, že to je možné.

Bc. Jaroslava Straková se

Andrea Štrofová vznesla dotaz k úklidu sněhu a znění smlou\Ti se zaměstnancem oú. vzhledem k
nezastiženísoučasnéhopracovníka na dohodu, kte4ý se úklidem sněhu zab;fizal, přenechána následná
komunikace na Bc. Jaroslavu Strakovou.
Předsedající: Od následující schůze budeme na konci schůze urěovat termín dalšíhozasedání.

ad 12) Usnesení
Usnesení č,1
Zapisovatelem byl určen Pavel Sedláěek, ověřovateli Bc. Jaroslava Straková alng. Zdeňka
koudelková.
Usnesení ě.2

Bylo schváleno veřejné hlasování
4

Usnesení ě.3

Byl schválenprogranOZ
Usnesení č.4
Doba diskusního vystoupení byla schválena na pět minut.
Usnesení č.5

Bylo schváleno vytvoření spořícího úětu obce.
Usnesení ě.6

Byla schválena dotace zrozpočtunazabezpeóení provozu prodejny COOP
Usnesení č.7

Byl schválen progIam kulturních akcí do konce roku2022,
Usnesení č,8

Bylo schváleno navýšenífondů, a sice o 5000 Kč na kulturní fond

a

o 10 000 Kě na vzdělávací fond.

Usnesení č.9

Bylo uděleno omezené právo účetníJaně Málkové.

Usnesení č.10
Výplatní den bude každého dvanáctého v měsíci
I]snesení č.11
Správce kulturního domu bude Tomáš Chuchlík.

Usnesení ě.12
Správce vodovodu bude Daniel Koudelka.
Usnesení č.13

Byl schválen noý tarif pro obec, a to 300Kč/měsíc.
Usnesení č,14

obec se stane součástí sMsčR

ad 13) Závér

Starostka poděkovala zastupitelům a

Bohuňov

Zapsal

'7

.

v

18:35 ukončila zasedání zastupitelstva.

íI.2022
Ověřily: Ing. Zdeňka Koudelková

Pavel Sedláček

Bc. Jaroslava Straková

5

g,ú

