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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohy
konaného 12. února 2018 od 18:00 v kanceláři Obecního úřadu Bohy
Přítomni:

Nepřítomni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Stanislav Soukup
Růžena Dvořáková
Václav Franěk
Pavel Soukup
Vendula Soukupová
Lenka Havlíčková
------------------------Vendula Soukupová
Růžena Dvořáková, Jana Mahrová

Zasedání Zastupitelstva obce Bohy bylo zahájeno v 18.10 hod. starostkou obce paní Havlíčkovou, která nechala
přítomné zastupitele podepsat prezenční listinu (příloha č. 1) a dále konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, že je
usnášeníschopné.
Zapisovatelem navržena Vendula Soukupová, jako ověřovatelé zápisu se přihlásila paní Růžena Dvořáková a paní Jana
Mahrová. Jiný návrh nebyl předložen.
Hlasování o navrženém zapisovateli a ověřovatelích:
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
6 zastupitelů (S. Soukup, R. Dvořáková, V. Franěk, P. Soukup, V. Soukupová, L. Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Program zasedání:
1) Informace občanům
2) Žádost o odkoupení obecního pozemku
3) Výzva zastupitelům (odměny volební komise)
4) Zápis ze schůze finančního výboru
5) Vydání Územního plánu Bohy
6) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ (Spolek Lungta)
7) Žádost o projednání informace o riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství (Česká asociace
odpadového hospodářství)
8) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16 v DPS Bohy
9) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v DPS Bohy
10) Hospodaření v lesích 2017
11) Ostatní, podněty a návrhy občanů – diskuse
Proti vyvěšenému programu byl přidán bod 2), 3), 4).
Hlasování o navrženém programu zasedání:
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
6 zastupitelů (S. Soukup, R. Dvořáková, V. Franěk, P. Soukup, V. Soukupová, L. Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------Projednání bodů programu:
1) Informace občanům
• starostka obce poděkovala občanům, kteří se podíleli na vykácení dřevin kolem Loužku, na úpravě cesty
v obci Bohy, na vyklízení bytu č. 6 v DPS Bohy a dále na vyklízení kanceláří obecního úřadu před rekonstrukcí
• pozvání na masopust v Bohách 3.3.2018 od 14:00 hodin
• vyhlášení dotací PSOV 2018 – Plzeňský kraj
• žádost o finanční příspěvek spolku Aragonit (mailem odepsána zamítavá odpověď)
• dražební vyhláška na Bohy 12
• nabídka internetu od společnosti O2
• sloučení společnosti Odpady Bohemia s.r.o. do Marius Pedersen s.r.o.
• stav u žaloby podané p.Karlovou (předvolání na 20.2., odročení na 20.3., provedeno zaměření souřadnic
stromu)
• nebezpečný odpad bude 21.4.2018, na stejný termín bude objednán i kontejner na velkoobjemový odpad
• ústní žádost spolku hradu Krašova o pomoc s úpravou cesty na hrad. Bude řešeno srovnáním bagrem. Zajistí
V.Franěk.
• informace o připravovaných jízdních řádech od 2020
• informace k přípravě na GDPR – možnost využít informační webové stránky www.mvcr.cz/gdpr
• již dodáno: Kniha Severní Plzeňsko z nebe. Možnost zakoupení knihy za cenu 300,- Kč.
• bude řešena možnost propagačních pohlednic obce
• upozornění na nové lesní hospodářské osnovy od roku 2020 (zajišťuje MěÚ Kralovice), obec bude povinna
nechat vypracovat nový lesní hospodářský plán. Současný platný plán připravila společnosti Plzeňský
lesoprojekt, a.s., tato společnosti již předložila nabídku na nový plán. Bude řešeno na dalším zasedání ZO.
• předložena nabídka na bezdrátový rozhlas v obci od společnosti Soft-radio s.r.o. Zastupitelé o situaci
diskutovali. Je možnost čerpat dotaci z PSOV, žádost by ale musela být podána do 15.2.2018. Je třeba ještě
předložit další nabídky a vlastní akci ještě znovu projednat. Bude se řešit během roku 2018 a případně se
požádá o dotaci z PSOV v roce 2019.
• skříň z bytu č. 6 v DPS Bohy bude zájemci (nový nájemník) prodána za 1000,- Kč
• zastupitelé informováni o žádostech o informace ohledně nabytí a prodeje pozemků, dále ohledně investiční
akci „prodloužení dešťové kanalizace“. Na dotazy bude zaslána doporučeně odpověď z novou výzvou
ohledně neoprávněného užívání obecního pozemku a dále ohledně nedodržování vyhlášky obce – likvidace
odpadů.
2) Žádost o odkoupení obecního pozemku
Předložena žádost o odkoupení pozemku, kde se nachází studna v soukromém vlastnictví. Jedná se o část
pozemku parc.č. 39/1 v k.ú. Rakolusky. Žádost podali majitelé studny.
Zastupitelé diskutovali o situaci. Již v minulosti žádal jeden z majitelů studni, to bylo zamítnuto. Nyní žádají oba
společně.
Další postup bude řešen s žadateli (geometrický plán).
3) Výzva zastupitelům (odměny volební komise)
Předložena „Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky“ týkající se doplacení odměn členů okrskových
volebních komisí z vlastního rozpočtu.
Jedná se iniciativu pana Korandy.
Zastupitelé o výzvě diskutovali, berou ji na vědomí, uznávají, že částky jsou stanoveny jako nízké, ale k výzvě se
nepřipojí.
4) Zápis ze schůze finančního výboru
Paní Dvořáková přečetla zápis ze zasedání finančního výboru, který se sešel 9. 2. 2018, který obsahoval drobnou
chybu u evidence pokladních dokladů (omylem vynecháno jedno číslo v řadě).
Evidenci bude věnována zvýšená pozornost.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------Zastupitelé zápis berou na vědomí.
Zápis je přílohou tohoto zápisu.
5) Vydání Územního plánu Bohy
Projednávání územního plánu proběhlo bez námitek, proto zastupitelé přistupují k jeho vydání.
Návrh usnesení:
1/2018 Zastupitelstvo obce vydává Územní plán Bohy.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
6 zastupitelů (S. Soukup, R. Dvořáková, V. Franěk, P. Soukup, V. Soukupová, L. Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se: nikdo
6) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ (Spolek Lungta)
Předložena žádost o vyvěšení vlajky Tibetu, což by mělo být podporou mezinárodní kampaně, připomínky 59.
výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Návrh usnesení:
2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení vlajky Tibetu 10.3.2018.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
6 zastupitelů (S. Soukup, R. Dvořáková, V. Franěk, P. Soukup, V. Soukupová, L. Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se: nikdo
7) Žádost o projednání informace o riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství (Česká asociace
odpadového hospodářství)
Předložen dopis České asociace odpadového hospodářství a dále dopis Svazu měst a obcí.
Jedná se o informace ohledně možného navýšení nákladů na odpadové hospodářství, které by mělo vzniknout
zákazem skládkování. Tím by mělo dojít k podpoře výstaveb spaloven.
ČAOH navrhuje zastupitelstvu usnesení ohledně nesouhlasu s takovým postupem.
Zastupitelé o situaci diskutovali, dopisy berou na vědomí, ale žádné usnesení nebudou schvalovat.
8) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16 v DPS Bohy
Řešeny problémy s nájemníkem bytu č. 16 v DPS Bohy, vzniklá škoda ve výši 6.498,- Kč způsobená zničením
vstupních dveří do bytu.
Nájemník informován v dopise (č.j. 375/17) o prodloužení nájemní smlouvy do 31.3.2018.
Zastupitelé se shodli na tom, že ne nutné ze strany nájemníka uhradit škodu.
Návrh usnesení:
3/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy u bytu č. 16 v DPS Bohy do 30. 6. 2018 s tím, že nájemník
je povinen uhradit způsobenou škodu na vstupních dveřích do bytu ve výši 6.498,- Kč, a to v následujících splátkách: do
31.3.2018 úhrada 2.000,- Kč, do 30.4.2018 úhrada 2.000,- Kč, do 31.5.2018 úhrada 2.498,- Kč.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
6 zastupitelů (S. Soukup, R. Dvořáková, V. Franěk, P. Soukup, V. Soukupová, L. Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se: nikdo
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------9) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v DPS
Nájemník nyní nájem hradí a dle splátkové kalendáře hradí dluh.
Nájemní vztah automaticky prodloužen dle znění smlouvy na další kalendářní rok.
Zastupitelé berou na vědomí.
10) Hospodaření v lesích 2017
Předložen Systém náležité péče za rok 2017, vedený pod č.j. 75/18. Návrh přílohou tohoto zápisu.
V roce 2018 zažádáno o finanční příspěvek na práce v lese, v tomto roce není plánována žádná větší těžba kromě
nahodilé.
Bude zahájena příprava na nový lesní hospodářský plán.
Návrh usnesení:
4/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Systém náležité péče Obce Bohy za rok 2017.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
6 zastupitelů (S. Soukup, R. Dvořáková, V. Franěk, P. Soukup, V. Soukupová, L. Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se: nikdo

11) Ostatní, podněty a návrhy občanů – diskuse

Zasedání bylo ukončeno v 19:50 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
3) Zápis ze schůze finančního výboru ZO Bohy z 9.2.2018
4) Systém náležité péče 2017 - návrh
5) Přehled usnesení

Zápis proveden dne: 15. února 2018

--------------------------------------Růžena Dvořáková
ověřovatelka

-------------------------------------Jana Mahrová
ověřovatel

--------------------------------------Lenka Havlíčková
starostka

-------------------------------------Vendula Soukupová
místostarostka

