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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohy
konaného 28. prosince 2019 od 18:00 v kanceláři Obecního úřadu Bohy
Přítomni:

Růžena Dvořáková
Marcela Kloudová
Václav Franěk
Vendula Soukupová
Lenka Havlíčková
Nepřítomni:
Pavel Soukup (omluven)
Pavel Tříska (omluven)
Zapisovatelka: Vendula Soukupová
Ověřovatelé:
Zdeňka Soukupová, Marcela Kloudová
Zasedání Zastupitelstva obce Bohy bylo zahájeno v 18.10 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 neoznámil pořizování zvukového nebo obrazového záznamu.
Zapisovatelkou byla navržena Vendula Soukupová, jako ověřovatelka zápisu se přihlásila paní Zdeňka Soukupová a
paní Marcela Kloudová. Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy určuje zapisovatelku paní Vendulu Soukupovou a ověřovatelky paní Zdeňku Soukupovou a
paní Marcelu Kloudovou.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
5 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, V.Soukupová, L.Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
77/2019 Zastupitelstvo obce Bohy určuje zapisovatelku paní Vendulu Soukupovou a ověřovatelky paní Zdeňku
Soukupovou a paní Marcelu Kloudovou.
Program zasedání:
1) Informování občanů
2) Řešení odpadních vod – poskytování dotace od obce (informace)
3) Ostatní, podněty a návrhy občanů, diskuse
Proti vyvěšenému seznamu byl vypuštěn původní bod č. 3) Rozpočtové opatření (Není nutné, vše řešeno
v opatření 16.12.2019.)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 28.12.2019.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
5 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, V.Soukupová, L.Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
78/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 28.12.2019.
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Projednání bodů programu:
1) Informování občanů
• mimořádně svoz odpadu v pátek 3.1.2020 místo čtvrtka 2.1.2020
• známky na popelnice budou prodávány od 6.1.2020
2) Řešení odpadních vod – poskytování dotace od obce (informace)
Přítomní seznámeni se stavem – nutnost řešení odpadních vod.
Upozorněni na to, že původce odpadu je povinen své odpadní vody zlikvidovat. Tedy že občané jsou zodpovědní
za likvidaci, ne obec. Je však v zájmu obce i státu s likvidací pomoci.
V bodech předložena studie odkanalizování z 2015 a možnosti pro Bohy (centrální čistička, domácí ČOV, jímky na
vyvážení, kořenová čistička) a možnosti pro Rakolusky (domácí ČOV, jímky na vyvážení – centrální čistička
z ekonomických důvodů nebyla zvažována).
Přítomní občané diskutovali o situaci – hodnota centrální čističky, možnost dotace, provozní náklady, nutnost
rozpočítání nákladů jako stočné pro občany, řešení pro Rakolusky, možnosti pro domácí ČOV, způsob likvidace
odpadních vod z domácích ČOV, stočné při používání dešťové kanalizace, možnost využití dešťové kanalizace pro
svod vody z domácích ČOV – nutno provést opravy a kanalizaci pro tyto účely zlegalizovat, problémy s pitnou
vodou,…
Předpoklad: aktualizace studie odkanalizování (cen) a následně veřejné zasedání, kde budou občané se studií
detailně seznámeni, aby měli představu. Bude řešit odborná firma.
3) Ostatní, podněty a návrhy občanů - diskuse
Starostka poděkovala přítomným za účast, dále všem, kteří pracovali v roce 2019 pro obec, poděkovala za SDH
Bohy, popřála přítomným vše nejlepší do nového roku.
Starostka ukončila zasedání v 18:30 hodin a pozvala přítomné na občerstvení a zábavu.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
3) Přehled usnesení

Zápis proveden dne: 6. ledna 2020

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

-------------------------------------Marcela Kloudová
ověřovatelka

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

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

