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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohy
konaného 31. ledna 2019 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
Václav Franěk, Pavel Soukup

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.
Zeptala se přítomných, zda někdo bude pořizovat zvukový nebo obrazový záznam. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Zapisovatelem byl navržena Vendula Soukupová, jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Václav Franěk a pan Pavel
Soukup Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy určuje zapisovatelem paní Vendulu Soukupovou a ověřovateli pana Václava Fraňka a pana
Pavla Soukupa.
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:
1/2019 Zastupitelstvo obce Bohy určuje zapisovatelem paní Vendulu Soukupovou a ověřovateli pana Václava Fraňka a
pana Pavla Soukupa.
Program zasedání:
1) Informování občanů
2) Zápis ze zasedání finančního výboru
3) Zpráva o činnosti OOP Kralovice za rok 2018 (Policie ČR)
4) Akce „Loužek“ (informace, veřejná zakázka, komise, další)
5) Žádost o finanční příspěvek – Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova
6) Žádost o finanční příspěvek – SDH Bohy
7) Žádost o projednání připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
8) Veřejnoprávní smlouva v oblasti projednávání přestupků
9) Cena vody v roce 2019 (DPS Bohy)
10) Vystěhování bytu č. 16 v DPS Bohy
11) Žádost o odkoupení části pozemku - č.j. 410/18
12) Řešení lesních pozemků (lesní hospodářský plán)
13) Ostatní, podněty a návrhy občanů - diskuse
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Proti vyvěšenému programu byl přidán bod 2).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 31.1.2019.
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:
2/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 31.1.2019.

Projednání bodů programu:
1) Informování občanů
• uzavření pošty v Kozojedech a její přestěhování do nových prostor na OÚ Kozojedy, Kozojedy 100
• vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019
• dopis obcím: stanovisko společnosti EKO-KOM, a.s. k dopisu společnosti REMA AOS, a.s.

2) Zápis ze zasedání finančního výboru
Paní Dvořáková přítomným přečetla zápis o kontrole finančního výboru, která proběhla 9.11.2018. Byla provedena
kontrola účetních dokladů – bez nedostatků.
Zastupitelé berou zápis na vědomí.

3) Zpráva o činnosti OOP Kralovice za rok 2018 (Policie ČR)
Přečtena Zpráva o činnosti OOP Kralovice za rok 2018 předkládaná starostům spádových obcí:
• seznam útvarů obvodních oddělení s teritoriální působností
• přehled personálního obsazení OOP Kralovice
• přehled počtu trestných činů a přestupků v roce 2018
• shrnutí struktury trestné činnosti
• žádost o informování policie o konání veřejných akcí
Zastupitelé berou zápis na vědomí.

4) Akce „Loužek“ (informace, veřejná zakázka, komise, další)
V současné době připravováno výběrové řízení na prováděcí firmu. Připravuje firma Domoza. Otevírání obálek
4.2.2019, přítomní informováni o možnosti být členem komise. Nikdo neprojevil zájem. Za zadavatele bude
v komisi starostka Lenka Havlíčková.

5) Žádost o finanční příspěvek – Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova
Předložena žádost předsedy spolku pana Sklenáře na příspěvek na provoz spolku v roce 2019.
V minulosti příspěvky ve výši 5.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje finanční příspěvek na rok 2019 pro Spolek pro ochranu přírodní rezervace a
hradu Krašova ve výši 5.000,- Kč.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------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:
3/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje finanční příspěvek na rok 2019 pro Spolek pro ochranu přírodní
rezervace a hradu Krašova ve výši 5.000,- Kč.

6) Žádost o finanční příspěvek – SDH Bohy
Předložena žádost o příspěvek na provoz.
Přítomní se shodli na tom, zatím o finančním příspěvku nehlasovat, v současné době bude obec hradit 4 uniformy,
opravu stříkačky, předělání vozíku na stříkačku.
Dle činnosti spolku bude řešeno v budoucnosti.

7) Žádost o projednání připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
Předložena žádost o projednání, přečteno zdůvodnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje připojení obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky
Tibetu dne 10.3.2019.
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:
4/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje připojení obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením
vlajky Tibetu dne 10.3.2019.

8) Veřejnoprávní smlouva v oblasti projednávání přestupků
Současná smlouva končí 31.3.2019.
Přeložen návrh nové smlouvy na vedení agendy přestupkové komise.
Návrh smlouvy je nedílnou přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků s Městem Kralovice.
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:
5/2019 Zastupitelstvo obce Bohy souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků s Městem Kralovice.
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Navrženo navýšení ceny pro vodu v DPS Bohy z 15 Kč na 20 Kč za m3. Spotřeba je průměrně kolem 20-25 m3 na
osobu. Je nutné již řešit nákladnější opravy, dále rozbory vody a úpravu vody.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje cenu vody pro DPS Bohy ve výši 20,- Kč / m3.
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:
6/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje cenu vody pro DPS Bohy ve výši 20,- Kč / m3.

10) Vystěhování bytu č. 16 v DPS Bohy
Informování o situaci: nájemní smlouva ukončena k 30.9.2018, několik žádostí o vystěhování bytu, bez reakce,
možností je podání žaloby na vystěhování bytu.
Předloženo znění plné moci pro právníka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje udělení plné moci Mgr. Petru Maříkovi, advokátovi, č. reg. ČAK 14891 k tomu,
aby zastupoval obec ve věci výpovědi z nájmu bytu č. 16 v DPS Bohy, Bohy 38, který používá pan J. Peterka bez
řádné nájemní smlouvy, k vyklizení bytu a vymáhání pohledávek s nájmem spojených.
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:
7/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje udělení plné moci Mgr. Petru Maříkovi, advokátovi, č. reg. ČAK 14891
k tomu, aby zastupoval obec ve věci výpovědi z nájmu bytu č. 16 v DPS Bohy, Bohy 38, který používá pan J.
Peterka bez řádné nájemní smlouvy, k vyklizení bytu a vymáhání pohledávek s nájmem spojených.

11) Žádost o odkoupení části pozemku – č.j. 410/18
Žadatel p. Tříska předložil svoji žádost, vysvětlil důvody.
Diskutovalo se o situaci, žádný ze zastupitelů se nevyjádřil negativně.
Pan Tříska požádán o předložení geometrického plánu.

12) Řešení lesních pozemků (lesní hospodářský plán)
Přítomní seznámeni se stavem přípravy lesního hospodářského plánu.
Navržena evidence lesních cest. Detaily budou řešeny s lesním hospodářem.

13) Ostatní, podněty a návrhy občanů - diskuse
Do diskuse se přihlásil přítomný pan Levý. Seznámil přítomné se svými názory ohledně hasičů, Loužku i policie.
Nechtěl nic do zápisu. Dále se vyjadřoval k požární nádrži. Do zápisu požaduje zanést, že je třeba 25 m3 požární
vody pro DPS Bohy, Loužek nevyhovuje.
Dále se vyjádřil k situaci v Tibetu.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Ptá se, zda je povolení na opravu dešťové kanalizace kolem čp. 7. Je mu odpovězeno, že jde o opravu a žádné
stavební povolení není třeba. Nato napadá starostku, že lže.
Pan Levý se ptá, jaký byl důvod pro jemu doručenou výpověď z nájmu z obecních pozemků. Starostka požaduje
do zápisu zaznamenat, že pan Levý přede všemi uznává přijetí výpovědi, která mu byla zaslána.
Zastupitelé mu odpovídají, že pro výpověď není nutný žádný důvod. Dále se vyjadřují k tomu, že pan Levý
využívá obecní pozemek bez právního nároku, na což byl několikrát upozorněn. Přesto toto neřešil.
Pan Levý namítá, že nic řešit nebude.
Následně dochází k slovnímu napadení zastupitelů, ke slovním urážkám.
Starostka ukončuje schůzi v 19:05 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
3) Návrh Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
4) Přehled usnesení

Zápis proveden dne: 7. února 2019

--------------------------------------Václav Franěk
ověřovatelka

-------------------------------------Pavel Soukup
ověřovatel

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

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

