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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohy
konaného 1. října 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 18.15 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 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) Smlouva o poskytnutí dotace – pečovatelská služby
3) Žaloba na obec – projednání rozsudku, možnosti odvolání
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

Projednání bodů programu:
1) Informace občanům
• volby do zastupitelstva obce a senátu 5. a 6. 10., případné 2.kolo voleb do senátu 12. a 13.10.
• pan Franěk vznesl dotaz ohledně telefonních kabelů – odpovězeno, že zástupce společnosti Cetin, která
vedení spravuje bude vedení revidovat a případné problémy vyřeší (natažení drátů, stabilizace sloupů,..)
• odpovězeno na stížnost p. Holuba
• výpověď nájemní smlouvy i odpověď na dotazy p. Levému doručena
• upozornění na problematiku kůrovce, možnosti chemického ošetření stromů vyvěšeny na elektronické desce
• podána žádost o dotaci na opravu Loužku
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Předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu ve výši 28.919,- Kč.
Návrh usnesení:
38/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace na pečovatelskou službu ve výši 28.919,- Kč od Plzeňského kraje
na základě dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 58352018.
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) Žaloba na obec – projednání rozsudku, možnosti odvolání
Přečten rozsudek týkající se žaloby p. Karlové, kdy Okresní soud Plzeň-sever rozhodl samosoudcem Mgr.
Václavem Kokožkou takto:
• žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 36.322,- Kč s 8,05 % zákonným úrokem z prodlení od
21.11.2015 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku
• žaloba se v částce 165.616,- Kč s 8,05 % zákonným úrokem z prodlení od 21.11.2015 do zaplacení, zamítá
• žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 47.226 Kč, do tří dnů od právní
moci rozsudku k rukám advokátky žalobkyně.
Přítomní diskutovali o vyneseném rozsudku, pozastavili se nad výší nákladů řízení i nad výší přiznaného
odškodnění. Dále bylo poukázáno na několik formálních i pravopisných chyb v rozsudku (označení žalobkyně,
označení svědka, chybně uvedená data, atd..)
Zastupitelé se opětovně shodli na tom, co bylo vždy deklarováno:
• vycházeno vždy z toho, že strom rostl na pozemku parc.č. 150 v k.ú. Bohy
• pokud žalobkyně požádala v roce 2012 o odkoupení pozemku kolem stromu, uznává tím, že si je vědoma,
že strom stojí mimo její pozemek a dále i to, že dle zjištěných hranic, které byly prováděny na základě její
vlastní žádosti, uznává, že má připlocen částečně obecní pozemek parc. č. 150 v k.ú. Bohy, neboť také žádá
o jeho odkoupení.
Zastupitelé dále diskutovali o možnostech použití opravných prostředků, dále o výši nákladů, které dosud
vznikly, a které by ještě dále mohli vzniknout.
Návrh usnesení:
39/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje odvolání proti rozsudku ve věci žaloby p. Karlové, č.j. 8C448/2015-183.
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) Ostatní, podněty a návrhy občanů – diskuse
- návrh přítomného občana Bohů umístit značku Dej přednost v jízdě při výjezdu z obecní komunikace od osady
Pod Krašovem. Starostka zajistí provedení revize dopravního značení v obci.

Lenka Havlíčková na konci zasedání poděkovala přítomným zastupitelům za jejich práci v uplynulém volebním
období.
Zasedání bylo skončeno v 19:25 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
3) Přehled usnesení

Zápis proveden dne: 8. října 2018

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

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

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

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

