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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohy
konaného 18. června 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
Soukupová Z., Franěk V.

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.
Nikdo z přítomných nepožádal o souhlas s pořizováním zvukového záznamu.
Zapisovatelem navržena Vendula Soukupová, jako ověřovatelé zápisu se přihlásila paní Z. Soukupová a dále byl
starostkou požádán pan V. 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) Rozpočtové opatření č. 1/2018
3) Byt č. 16 v DPS Bohy – prodloužení trvání nájemní smlouvy
4) Zápis ze schůze finančního výboru
5) Instalace měřiče rychlosti v Bohách
6) Žádost o finanční příspěvek – TJ Sokol Kozojedy
7) Žádost o pronájem bytu v DPS Bohy
8) Žádost o koupi pozemku v k.ú. Rakolusky
9) Směna pozemků v k.ú. Rakolusky (návrhy)
10) Ostatní, podněty a návrhy občanů – diskuse
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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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Přihlásil se pan Levý a vznesl připomínky k minulému zápisu (zasedání 14.5.2018), které ale nemá v písemné formě:
• nesouhlasí se zápisem, žádný zápis dosud provedený neodpovídá průběhu schůze
• v zápisu chybí diskuse ohledně požární nádrže, kdy pan Levý požadoval, aby v zápisu bylo uvedeno, že řekl,
že Loužek je záchytnou nádrží pro splašky z horní části obce, neodpovídá požadavkům (je daleko od DPS), vše
je uvedeno v požární zprávě
• není třeba dávat souhlas s tím, pokud si někdo chce průběh schůze nahrávat, protože všichni zastupitelé jsou
veřejné osoby (Starostka v tomto dává panu Levému za pravdu, ale upozorňuje ho na to, že je slušností toto
všem oznámit a dále že v případě přítomnosti jiných osob než zastupitelů, by měl mít jejich souhlas. Pan Levý
říká, že otázka etiky není důležitá.)
• zápis má být dle pana Levého k dispozici v hrubé formě ihned po zasedání, finální verze do 5 dnů (Starostka
pana Levého opravuje, že zápis má být vyhotoven do 10 dnů. Dále navrhuje panu Levému, aby tedy byl
zapisovatelem zápisu a dodržel tak všechny požadavky, které se domnívá, že zápis má mít. To pan Levý
odmítl.)
• o zapisovatelích se nehlasuje
• požaduje, aby bylo v zápisu uvedeno: „Řekl jsem, že bylo utraceno 20 milionů, Pavel Soukup řekl, že 16
milionů z toho je v DPS.“ (Požaduje po P.Soukupovi vysvětlení, ten mu odpovídá, že se chybně pochopili.)
• požaduje, aby bylo uvedeno: „Takovýto způsob zápisu schůzí kultivuje korupční prostředí.“

Starostka reaguje tak, že zápisy jsou prováděny správně, je zapisováno to podstatné k danému bodu.
Dále starostka vznáší dotaz na pana Levého, aby se vyjádřil k již několikrát diskutovanému tématu, protože používá
bez právního podkladu část pozemku obce. Na toto byl několikrát písemně upozorněn, ale nikdy nereagoval.
Je tedy znovu dotazován, kdy vrátí pozemek do původního stavu.
(Jedná se o část pozemku parc.č. 1181 v k.ú. Bohy.)
Pan Levý se vyjádřil tak, že to není na programu jednání a že odpovídat nebude.
Na další apel odpovídá, že nic vracet nebude, protože i jiní (konkretizuje pouze osobu L.Havlíčkové) používají obecní
pozemky a nic neplatí.
Je upozorněn starostkou znovu na to, že se jedná o obecní pozemek a že s tímto pozemkem bude obec nakládat dle
svého uvážení, aby se tedy nedivil, kdyby se pozemek např. začal bagrovat, neboť se jedná o cestu.
Upozornění pan Levý vzal na vědomí pokynem hlavy a dále říká, že až bude vše v rovině a všichni budou platit, zaplatí
10x více.
Paní Vendula Soukupová z důvodu soukromého telefonátu na 2 minuty odchází. Schůze je po tuto dobu přerušena.

Projednání bodů programu:
1) Informace občanům
• obecní úřad je přestěhován v opravených prostorách, starostka poděkovala všem, kteří pomáhali při stěhování
• informace ohledně akce „Loužek“: podána žádost o povolení stavby, firma DOMOZA (zajištění dotace)
zaslala návrh příkazní smlouvy. Bude projednáno na příštím zasedání ZO. Vyhlášení programu na dotace se
očekává v červnu nebo v červenci.
Pan Václav Franěk z důvodu soukromého telefonátu na 3 minuty odchází. Schůze je po tuto dobu přerušena.
•
•

volby do senátu a obecních zastupitelstev se konají 5.-6.10.2018
předložen přehled úspory emisí za rok 2017 v souvislosti s tříděním odpadů. Obec vytřídila 2,887 t odpadu, za
což obec obdržela v příspěvcích 11.975,50 Kč, uspořena tak energie 80.679 MJ, což na emise CO2 je ekv. 3,049
tuny.
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•
•
•

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------znovu projekt Informovaný senior. Zájemci se mají hlásit na OÚ. Informace jsou vyvěšeny.
provedena registrace k dotaci na KÚPK: ochrana lesa – oplocenky, žádost na 60tis.
informace ke GDPR (žádost o výmaz osoby), dále nabídka firmy Galileo pro zabezpečení www stránek obce.
Jedná se o SSL certifikát, který má lépe zabezpečit komunikaci návštěvníka stránek se serverem. V adrese
bude místo http označení https. Starostka navrhuje koupi: instalace 2.500, roční provoz 2.000 Kč.

Návrh usnesení:
20/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení SSL certifikátu pro zabezpečení www stránek obce od společnosti Galileo
Corporation s.r.o.
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
•

informace o setkání starostů regionu obce s rozšířenou působností města Kralovice 6.6. v Dobříči:
✓ přednáška zástupkyně Státního okresního archivu Plzeň-sever (Nutnost provedení skartačního řízení
v obci. Více než polovina obcí zatím žádné skartační řízení od roku 1990 neprovedla!!!)
✓ informace zástupců Městského úřadu Kralovice ohledně GDPR (Povinnost zřízení pověřence, údaje o
pověřenci na webu obce, formuláře na webu obce.)
✓ informace vedoucího odboru výstavbě MěÚ Kralovice (Novelizace stavebního zákona, přidělování
popisných čísel, rozdíl mezi veřejně přístupnou komunikací a místní komunikací,…)
✓ blok zástupkyně společnosti ČEZ (Možnosti žádostí o dotace, změny v organizační struktuře
společnosti, změny telefonních čísel, možnost realizace pomoci na klíč: vytápění, instalace FVE.)
Starostka požádala o konzultaci ohledně vytápění obecních budov a ohledně instalace FVE na střechy
obecních budov. Zastupitelé budou o průběhu informováni
✓ informace pracovního odboru dozoru MVCR (revidování obecních vyhlášek, zrušení vyhlášky je
možné pouze „zrušovací vyhláškou“, nutná evidence vyhlášek)

•
•

oprava silnice od „Zimohrázu“ do Rakolusek (mimo intravilány) proběhne někdy během letních prázdnin
starostka informovala přítomné o potřebě opravy křížku v Rakoluskách (U Křížku). Vlastní kříž i podstavec
jsou ve špatném stavu, tělo kříže je celkem v pořádku. Firma paní Jahodové připraví návrh ceny za celkovou
rekonstrukci (nový kámen), případně opravu. Na dalším se zastupitelé následně dohodnou.

2) Rozpočtové opatření č. 1/2018
Předloženo rozpočtové opatření, návrh přílohou tohoto zápisu.
Žádné připomínky.
Návrh usnesení:
21/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2018 ze dne 18.6.2018.
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

3) Byt č. 6 v DPS Bohy – prodloužení nájemní smlouvy
Zastupitelé seznámeni s tím, že nájemník platí řádně nájem, ale dosud z dluhu za rozbité dveře uhradil pouze
2.300,- Kč. Jinak nejsou žádné stížnosti.
Pan Stanislav Soukup na 3 minuty odchází. Schůze je po tuto dobu přerušena.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Následně V. Soukupová dává návrh prodloužit smlouvu do 30.9.2018.
Návrh usnesení:
22/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16 v DPS Bohy do 30.9.2018.
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

4) Zápis ze schůze finančního výboru
Paní Dvořáková přečetla zápis z finančního výboru. Kopie je přílohou tohoto zápisu. Nedostatky budou
odstraněny.
Zastupitelé zápis berou na vědomí.

5) Instalace měřiče rychlosti v Bohách
Návrh instalace měřiče rychlosti při vjezdu do obce. Radar by snímal rychlost auta již před dopravní značkou
označující začátek obce Bohy. Umístění na prvním sloupu s veřejným osvětlením.
Pan Soukup navrhuje umístění dále v obci, protože při vjezdu je z důvodu levotočivé zatáčky nutno rychlost auta
velmi snížit. Proto by na tomto místě radar nebyl tak účinný.
Pan Franěk si místo ještě chce znovu prohlédnout.
Zastupitelé tedy ještě o tomto budou diskutovat.

6) Žádost o finanční příspěvek – TJ Sokol Kozojedy
Předložena žádost z TJ Sokol Kozojedy o příspěvek obce na činnost spolku.
Zastupitelé chtějí podporovat sportovní aktivity především dětí, v rozpočtu je na podobné příspěvky pamatováno.
Loňská výše příspěvku byla 5.000,- Kč. To navrženo i letos.
S. Soukup by dal i částku vyšší.
Návrh usnesení:
23/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na činnost TJ Sokol Kozojedy ve výši 5.000,- Kč na základě jejich
žádosti.
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 pronájem bytu v DPS Bohy
Předložena žádost o byt č. 8 v DPS Bohy, dále vyjádření koordinátorky pečovatelské služby (doporučeno).
Žadatelka je seznámena s podmínkami přidělení bytu.
Návrh usnesení:
24/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 8 v DPS Bohy paní Čepičkové na základě její žádosti č 1/2018 ze dne
20.5.2018, a to od 1.července 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
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------8) Žádost o koupi pozemku v k.ú. Rakolusky
Předložena žádost o koupi pozemku parc.č. 419/1 v k.ú. Rakolusky.
Zastupitelé se vyjadřovali k umístění pozemku, důvodu koupě, který nebyl v žádosti uveden.
Paní Havlíčková s prodejem nesouhlasí. Paní Dvořáková oznámila, že nebude hlasovat, resp. že se hlasování zdrží.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 419/1 v k.ú. Rakolusky.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
nikdo
Proti:
5 zastupitelů (S. Soukup, V. Franěk, P. Soukup, V. Soukupová, L. Havlíčková)
Zdržel se: 1 zastupitel (R. Dvořáková)
Nebylo schváleni, usnesení nevzniká.

9) Směna pozemků v kú. Rakolusky (návrhy)
Zastupitelé informováni o předběžné žádosti o diskusi ohledně možné směny pozemků v k.ú. Rakolusky.
Žadatelku pouze zajímá, zda by bylo možné uvažovat o směně.
Jedná se pouze o předběžnou úvahu do budoucna.
Jde o pozemek parc.č. 33/2 s částí pozemku 36/2 (pod čp 4).
V. Franěk se vyjádřil tak, že by proti směně nic neměl, neboť pozemek 33/2 je lesní pozemek s již pěkně vzrostlým
lesem.
Žádný z přítomných se k danému nevyjádřil přímo a zásadně negativně.

Paní starostka se zeptala pana Levého, zda mu může předat dopis týkající se případného jeho souhlasu s návštěvou
zástupců obce u příležitosti jeho životního jubilea.
Pan Levý dopis převzal s tím, že si doma přečte a případně se vyjádří.

10) Ostatní, podněty a návrhy občanů – diskuse
Pan Levý udává, že nemá problém s příspěvkem na sportovní spolek, ale rozhodně nesouhlasí s příspěvky pro
hasiče Kozojedy. L. Havlíčková vysvětluje, že v Bohách není s personálních důvodů možné zajistit základní
hasičskou službu, proto má obec uzavřenu smlouvu s obcí Kozojedy o zajištění této povinnosti. Pan Levý
nesouhlasí.
Pan Levý se ptá, co je to za kolíky před pozemkem původně ve vlastnictví paní Knapové. Odpovězeno, že nová
paní majitelka zažádala o koupi části obecního pozemku z důvodu zajištění bezproblémového přístupu k silnici.
Pan Levý nesouhlasí, protože vjezdy prý jsou vždy obecní. To je p. Havlíčkovou rozporováno.
Pan Levý považuje takovéto transakce za účelový prodej, s čímž nesouhlasí. U prodejů nejsou stanovena kritéria.
Veškeré dosud provedené prodeje považuje pan Levý za účelové.
Pan Levý znovu otevírá otázku prodlužování dešťové kanalizace. Tvrdí, že jáma je zavážena odpadem, který není
v majetku obce, i když toto bylo uvedeno v minulém zápisu. Paní Havlíčková panu Levému odpovídá, že veškerý
materiál, který dosud byl použit pro zavážení, byl v majetku obce, neboť obec jej jako svůj převzala a použila. Toto
pan Levý rozporuje slovy: „Lžete a já vám to dokážu.“
Následně pan Levý slovně napadl pana Stanislava Soukupa, že 50 let se za obec styděl a nyní o ní rozhoduje. Pan
Soukup na toto nereaguje.
Pan Levý následně poděkoval všem za velkou účast na zasedání, zastupitelům oznámil, že nyní si mohou
diskutovat dle svého a odešel.
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Lenka Havlíčková ukončuje diskusi a ukončuje zasedání v 19:25 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
3) Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2018
4) Kopie Zápisu ze schůze finančního výboru
5) Přehled usnesení

Zápis proveden dne: 25. června 2018

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

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

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

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

