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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohy
konaného 3. dubna 2018 od 18:00 v kanceláři Obecního úřadu Bohy
Přítomni:

Nepřítomni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Stanislav Soukup
Růžena Dvořáková
Václav Franěk
Pavel Soukup (příchod v 18:15)
Vendula Soukupová
Lenka Havlíčková
------------------------Vendula Soukupová
Zdeňka Soukupová, Václav Franěk

Zasedání Zastupitelstva obce Bohy bylo zahájeno v 18.05 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 Zdeňka Soukupová a pan
Václav Franěk. 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 obecních pozemků
3) Stížnost na MěÚ Kralovice – podání vysvětlení
4) DPP – P. Soukup
5) Vyúčtování pečovatelských služeb za 2018
6) Akce Čistá Berounka 2018
7) Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost 2018
8) Smlouva o dílo – zpracování lesního hospodářského plánu 2020-2029
9) Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 152/2 v k.ú. Bohy
10) Byt č. 16 v DPS Bohy – žádost o změnu splátkového kalendáře
11) Akce „Loužek“ – informace
12) Žaloba p Karlová – informace
13) 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

Obec Bohy
Bohy 31, 331 41 Kralovice, okres Plzeň-sever
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projednání bodů programu:
1) Informace občanům
• Obec Bohy má od 16.3.2018 účinný územní plán.
• nebezpečný odpad bude 21.4.2018, na stejný termín bude objednán i kontejner na velkoobjemový odpad
• 3.4. provedena kontrola hospodaření obce ze strany KÚPK. Bez výhrad. Bude připraven závěrečný účet za rok
2017 k projednání.
• přítomní seznámeni se stavebními akcemi SÚSPK naplánovanými na 2018. Dále info o důležitosti spolupráce
obce s SÚSPK v případě úprav a oprav komunikací v intravilánu obce.
• vodoprávní řízení – vypouštění odpadních vod u Bohy 15
• APEL na majitele lesů z důvodu ochrany lesů před kůrovcem
• veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského
kraje se bude konat na krajském úřadě (Škroupova 18) 27.4.2018. Informace vyvěšeny.
• nabídka Zdravotního ústavu na rozbor pitné vody. Informace vyvěšeny.
• informace o spotřebě elektrické energie za rok 2017. Zvýšená spotřeba ve společenském zařízení z důvodu
instalace elektrických přímotopů. Je řešena změna sazby, nové elektroměry pro topení.
• 25.4.2018 (středa) 8:00 – 11:30 je plánováno přerušení dodávky el.energie. Občané budou ještě informováni
vyvěšením.
• informace ohledně žádosti o odkoupení pozemku kolem studny ve vlastnictví pana Ŕíhy a pana Třísky.
• předložena další nabídka na rozhlas v obci a dále na instalaci měřiče rychlosti při vjezdu do obce. Měřič
rychlosti se u přítomných občanů i zastupitelů setkal s dobrým ohlasem. Bude ještě řešeno.

2) Žádost o odkoupení obecních pozemků
Předložena žádost o odkoupení pozemků v k.ú. Bohy č. 288, 289, 893/1.
Pracovně se zastupitelé shodli na tom, že o prodeji těchto pozemků neuvažují.

3) Stížnost na MěÚ Kralovice – podání vysvětlení
Přítomní seznámeni s výzvou MěÚ Kralovice, odbor životního prostředí, k podání vysvětlení ohledně stížnosti
občana Bohů, který si stěžoval, že není správně zalesněn pozemek 343/5 v k.ú. Bohy (okolí chat Pod Krašovem).
Zastupitelé diskutovali o situaci, o důvodech stížnosti.
Se stávajícím způsobem zalesnění souhlasí. Ostatní bude řešeno v novém lesním hospodářském plánu a dále
v souladu se zákonnými požadavky ve spolupráci s lesním hospodářem a MěÚ Kralovice.
Starostka bude informovat zastupitele o dalším vývoji.
4) DPP – P. Soukup
Zastupitel P.Soukup převzal údržbu ČOV u DPS Bohy. Navrženo uzavření dohody o provedení práce.
Návrh usnesení:
5/2018 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s panem P.Soukupem na výkon údržby ČOV u
DPS Bohy od dubna 2018.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
5 zastupitelů (S. Soukup, R. Dvořáková, V. Franěk, V. Soukupová, L. Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se: 1 zastupitel (P. Soukup)

Obec Bohy
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Vyúčtování pečovatelských služeb za 2018
Předložen přehled vyúčtování pečovatelských služeb:
- celkové náklady 513.042,16 CZK (v roce 2016: 405.216,15 CZK). Navýšení způsobeno zvýšeným využitích
pečovatelských služeb v DPS.
- podíl obce na nákladech 32,57 % (v 2016: 47,09 %)
- podíl klientů na nákladech 17,37 % (v 2016: 8,39 %)
- podíl dotací získaných provozovatelem pečovatelských služeb na nákladech 44,49 % (v 2016: 37,36 %).
Detaily lze získat na OÚ Bohy.

6) Akce Čistá Berounka 2018
21.4.2018 proběhne jako minulý rok čištění řeky dobrovolníky.
Navržen finanční příspěvek obdobně jako minulý rok.
Návrh usnesení:
6/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč na akci Čistá Berounka 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) Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost 2018
Předložena žádost o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost ve výši 2.882,- Kč a dále smlouvy o
poskytnutí účelové dotace č. 1/2018.
Návrh usnesení:
7/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2018 ve výši 2.882,Kč, jejímž příjemcem bude Plzeňský kraj, na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace 1/2018.
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

8) Smlouva o dílo – zpracování lesního hospodářského plánu 2020-2029
Předložena smlouva o dílo se zpracovatelem minulého LHP společností Plzeňský lesoprojekt, a.s.
Na zpracování LHP bude čerpána dotace.
Návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
8/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo se společností Plzeňský lesoprojekt, a.s. na zpracování lesního
hospodářského plánu pro obecní lesy na období 2020-2029 při ceně 532,40 Kč za ha lesa (včetně DPH).
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) Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 152/2 v k.ú. Bohy
Předložena žádost majitelky Bohy č.e. 105 o odkoupení části pozemku parc.č. 152/2 v k.ú. za účelem zajištění
přístupu k místní komunikaci.
Bude vyžádán geometrický plán.

10) Byt č. 16 v DPS Bohy – žádost o změnu splátkového kalendáře
Předložena žádost nájemníka o změnu splátkového kalendáře na úhradu jím způsobené škody: 500 a následně
1000 měsíčně.
Zastupitelé diskutovali o situaci.
Místostarostka informovala přítomné, že k dnešnímu dni uhrazeno z dluhu 500,- Kč.
Návrh usnesení:
9/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu splátkového kalendáře pro nájemníka bytu č 16 v DPS Bohy (č.j. 100/18) po již
uhrazené částce 500,- Kč následovně: do 30.4.2018 úhrada ve výši 1.500,- Kč, do 31.5.2018 úhrada ve výši 1.500,-,
do 30.6.2018 úhrada ve výši 1.500,-, do 31.7.2018 úhrada ve výši 1.498,- 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

11) Akce „Loužek“ - informace
Připravována projektová dokumentace, kdy již předáno koordinované závazné stanovisko.
Je třeba v této věci dořešit opravu propustku na cestě Pod Krašov.
Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci a je třeba pouze souhlas majitele, což je obec.
Návrh usnesení:
10/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci akce „Loužek – rekonstrukce propustku“ překopání veřejně přístupné účelové
komunikace parc.č. 914 v k.ú. Bohy s tím, že bude možný průjezd jedním jízdním pruhem a následně bude vozovka uvedena do
původního stavu.
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

12) Žaloba p. Karlová - informace
20.3.2018 proběhlo jednání na okresním soudu. Ze strany žalobkyně vystoupil jeden svědek. Další svědecké
výpovědi budou 1.6.2018 při dalším jednání.

13) Ostatní, podněty a návrhy občanů – diskuse
• informace k jednání s panem Daňkem ohledně odkoupení parcely č. 671 v k.ú. Rakoluky: požadovaná směna
části pozemku parc.č. 671 a 670 za část pozemku parc.č. 663 v k.ú.Rakolusky je pro zastupitele nemožná.
Bude pokus o další jednání.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasedání bylo ukončeno v 19:25 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
3) Návrh smlouvy o dílo na zhotovení LHP pro obecní lesy
4) Přehled usnesení

Zápis proveden dne: 6. dubna 2018

--------------------------------------Zdeňka Soukupová
ověřovatelka

-------------------------------------Václav Franěk
ověřovatel

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

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

