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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohy
konaného 19. listopadu 2018 od 18:00 v kanceláři Obecního úřadu Bohy
Přítomni:

Nepřítomni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Růžena Dvořáková
Marcela Kloudová
Václav Franěk
Pavel Soukup
Vendula Soukupová
Lenka Havlíčková
Pavel Tříska
------------------------Vendula Soukupová
Růžena Dvořáková, Václav Franěk

Zasedání Zastupitelstva obce Bohy bylo zahájeno v 18.05 hod. starostkou obce paní Havlíčkovou, která nechala
přítomné 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 nebo obrazového záznamu.
Zapisovatelem byl navržena Vendula Soukupová, jako ověřovatelé zápisu se přihlásila paní Růžena Dvořáková a
navržen pan Václav Franěk. Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy určuje zapisovatelem paní Vendulu Soukupovou a ověřovateli paní Růženu Dvořákovou a
pana Václava Fraňka.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
7 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková, P.Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
16/18 Zastupitelstvo obce Bohy určuje zapisovatelem paní Vendulu Soukupovou a ověřovateli paní Růženu
Dvořákovou a pana Václava Fraňka.
Program zasedání:
1) Informování občanů
2) Jednací řád ZO Bohy
3) Loužek – informace
4) Žádosti o přidělení bytu v DPS
5) Žaloba na obec – p. Karlová
6) Příprava rozpočtu 2019
7) Rozpočtové opatření č. 2/2018
8) Žádost o prodej pozemku (č.j. 264/18)
9) Žádost o směnu pozemků (č.j. 276/18)
10) Žádost o prodej pozemku (č.j. 374/18)
11) Mapový operát – nedořešené problémy
12) Ostatní, podněty a návrhy občanů - diskuse
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proti vyvěšenému programu byl přidán bod 7) a 10).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 19.11.2018.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
7 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková, P.Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
17/18 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 19.11.2018.

Projednání bodů programu:
1) Informování občanů
• možnost daru na Lékaři bez hranic (pro občany)
• přečten zápis o metodické kontrole v MLK Bohy; občané pozváni do knihovny; p.Mahrová upozornila na
nefunkčnost zvonku (p.Havlíčková ověří)
• obec přihlášena k poplatku za rozhlas
• obec se připojila k celostátní akci uctění památky veteránů 11.11. zvoněním na zvon
• představena elektronická publikace „Jsem zastupitel/ka“
• možnost vzdělávání zastupitelů na www.portalzastupitele.cz
• setkání starostů a místostarostů proběhne v Plzni 6.12.2018
• informace o pojištění pohledávek z vkladů obce u České spořitelny na 2018
• svoz velkoobjemového odpadu proběhne 30.11.-2.12.; kontejner bude přistavěn u OÚ Bohy
• přerušení dodávky el.energie v Bohách i Rakoluskách 28.11.2018 9:30-14:30 hodin
• řešeno rozsvěcování stromečku v Bohách; dohodnuto, že bude připraven vánoční stromeček na návsi (zajistí
p.Havlíčková, p.Soukup vč.ozdobení), žádná akce nebude řešena; návrh p.Soukupové ozdobit vánočně i horní
část obce (hasičská zbrojnice)
• vánoční stromky pro nedostatek nebudou letos řešeny
• vánoční balíčky pro osamělé důchodce v obci zajistí p. Soukupová
• poslední letošní veřejné zasedání ZO Bohy bude 29.12.2018 od 18:00 hodin ve společenském zařízení; zajištěno
bude malé občerstvení a hudba (zajistí p. Havlíčková)
• dětský silvestr s malým občerstvením pro děti a ohňostrojem
• info k žádosti o uložení materiálu (SÚSPK) – nebude řešeno
• p.Soukupová předložila žádost MŠ Kozojedy o příspěvek na vánoční besídku (přílohou tohoto zápisu).
Z Bohů dochází do MŠ 3 děti, návrh 500,- Kč na jedno dítě jako každý rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje příspěvek ve výši 1.500,- Kč na vánoční besídku do MŠ Kozojedy.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro: 7 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková, P.Tříska)
Proti: nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
18/18 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje příspěvek ve výši 1.500,- Kč na vánoční besídku do MŠ Kozojedy.
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předložena nabídka pana Holopírka na osázení prostranství kolem křížku v Rakoluskách (u transformátoru) a
kolem kapličky v Rakoluskách v celkové výši 32.960,- Kč. Je již rozpočtováno, kopie rozpočtu nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje provedení osázení veřejné zeleně v Rakoluskách dle nabídky firmy HHH
vše pro Vás.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro: 7 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková, P.Tříska)
Proti: nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
19/18 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje provedení osázení veřejné zeleně v Rakoluskách dle nabídky firmy
HHH vše pro Vás.

•

dotaz p.Třísky na vítání občánků; nyní 2 děti a další čekáme; bude řešeno v následujícím roce, vítání občánků
bude uskutečněno
p.Tříska upozornil na lampu v Rakoluskách (u Plačků), která zhasíná; zajistí p.Havlíčková

•

2) Jednací řád ZO Bohy
Předložen návrh upraveného stávajícího jednacího řádu, vysvětleno, přečteno. Znění jednacího řádu je nedílnou
součástí tohoto zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Bohy.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
7 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková, P.Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
20/18 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Bohy.

3) Loužek - informace
Informace o příslibu dotace ve výši 80% plánovaných nákladů (hodnota dotace 1.561.910,- Kč).
Nutné zajištění administrace dotace a stavebních prací.
Předložena příkazní smlouva s firmou Domoza projekt s.r.o., která již zajistila podání žádosti o dotaci.
Firma Domoza by zajistila výběrové řízení a monitoring celého projektu včetně dotace.
Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu.
Pan Tříska požádal o projektovou dokumentaci a rozpočet akce. Bude mu zasláno mailem.
Přítomní informováni o již vynaložených nákladech (projektová dokumentace, administrace žádosti o dotaci).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje Příkazní smlouvu s firmou DOMOZA projekt s.r.o. na administraci projektu
Obec Bohy – rekonstrukce MVN p.č. 810/4.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
7 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková, P.Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se: nikdo
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Znění schváleného usnesení:
21/18 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje Příkazní smlouvu s firmou DOMOZA projekt s.r.o. na administraci
projektu Obec Bohy – rekonstrukce MVN p.č. 810/4.

4) Žádosti o přidělení byt v DPS
Předložena žádost paní Schottové s tím, že projednání má být zatím posunuto. Paní se zatím dle informací syna
nebude stěhovat.
Další žádost p.Kopačky nesplňuje podmínky pro přijetí.
Dále předložena žádost paní Mazanzové, která již žádala jednou. Nyní v DPS Kralovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje přidělení bytu č. 8 v DPS Bohy paní Mazancové dle její žádosti č. 3/2018.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
nikdo
Proti:
7 zastupitelů (R. Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková, P.Tříska)
Zdržel se: nikdo
Usnesení nebylo schváleno.
Následně zastupitelé diskutovali o situaci v DPS – p. Peterka.
Ten má ukončenu nájemní smlouvu k 30.9.2018, ukončení přijal, odsouhlasil, že se odstěhuje.
Zatím se ale neodstěhoval, nájem za říjen uhradil. Dluh za poškozené dveře zaplatil. Dosud není dořešena oprava
sprchového koutu, kterou by měl zaplatit. Místostarostka požádána o zajištění opravy a vyčíslení škody, kterou
pan Peterka musí uhradit.
Bude řešeno znovu na dalším zasedání.

5) Žaloba na obec – p.Karlová
Noví zastupitelé seznámeni s kauzou.
Předložena replika žalobkyně k odvolání obce.

6) Příprava rozpočtu 2019
Vysvětleno rozpočtování, tvorba rozpočtu, výhledu, rozpočtových opatření.
Návrhy pro připravovaný rozpočet:
• nové vývěsní desky + další vývěsní deska na hasičské zbrojnici
• oprava hasičské zbrojnice
• údržba hasičské techniky a nákup 4 uniforem
• příspěvek na pojízdnou prodejnu, SDH, ZŠ a MŠ, spolky
• úprava terénu pod nádobami na separovaný odpad; přidání nádoby na papír do Rakolusek
• opravy a úpravy cest (cesta „do Nábí“, „za Urbánkojc“, cesta kolem čp. 7,8,9 v Rakoluskách)
• Loužek
• opravy oplocení kolem DPS a OÚ, dodělání zdi u Bohy 38
• veřejná zeleň (výsadby nových stromů)
• cedule „Vítá Vás obec Bohy“
• oprava oken v DPS Bohy (část)
• obecní rozhlas
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Předloženo rozpočtové opatření, kopie přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
7 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková, P.Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
22/18 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.

8) Žádost o prodej pozemku (č.j. 264/18)
Předložena žádost paní Holečkové, vysvětleny důvodu žádosti
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 152/3 o výměře 214 m2 (ostatní plocha), který
vzniká oddělením z pozemku parc.č. 152/2 na základě geometrického plánu číslo 224-1050/2018 ze dne 15.5.2018.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
7 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková, P.Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
23/18 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 152/3 o výměře 214 m2 (ostatní plocha),
který vzniká oddělením z pozemku parc.č. 152/2 na základě geometrického plánu číslo 224-1050/2018 ze dne
15.5.2018.

9) Žádost o směnu pozemků (č.j. 276/18)
Předložena žádost paní Kučerové na směnu pozemků. Nebyly přesně stanoveny hranice.
Zastupitelé diskutovali o pozemcích. Shodli se na tom, že směna pozemků by mohla být pro obec výhodnou, neboť
se jedná o zalesněný pozemek navazující na obecní pozemky.
Starostka zjistí přesnou plochu jednoho z pozemků, žadatel musí zajistit geometrický plán.

10) Žádost o prodej pozemku (č.j. 374/18)
Předložena žádost pana Kracíka. Na části obecního pozemku stojí jeho stavba. Nebyly přesně stanoveny hranice.
Zastupitelé diskutovali o situaci. Starostka zjistí přesnou plochu, žadatel musí zajistit geometrický plán.

11) Mapový operát – nedořešené problémy
Zastupitelstvu předloženy dosud nedořešené problémy, které vznikly při mapování nových hranic v katastrech:
• neoprávněné používání části obecního pozemku parc.č. 1188 v k.ú. Bohy (p.Levý – spis 12/2017)
• neoprávněné používání části obecního pozemku parc.č. 420/13 a 420/14 v k.ú. Rakolusky (p.Abtová – spis
10/2017)
• změna plochy u nájemní smlouvy manželé Kabeláčovi (pozemek parc.č. 59 v k.ú. Rakolusky) – řešení
věcného břemene?
• zastavěná část pozemku 36/2 v k.ú. Rakolusky u č.e.107 (Karlíkovi)
• připlocená část pozemku parc.č. 574/1 v k.ú. Rakolusky u č.e. 19 (p.Keřková)

Obec Bohy
Bohy 31, 331 41 Kralovice, okres Plzeň-sever
IČO: 00572977 telefon: 373 398 254, 724 180 341
e-mail: obec@bohy.cz
www.bohy.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasedání bylo skončeno v 21:20 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
3) Kopie rozpočtu firmy HHH vše pro vás
4) Jednací řád Zastupitelstva obce Bohy
5) Kopie příkazní smlouvy s firmou DOMOZA projekt s.r.o
6) Rozpočtové opatření č 2/2018
7) Přehled usnesení

Zápis proveden dne: 21. listopadu 2018

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

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

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

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

