:
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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohy
konaného 11. března 2019 od 18:00 v kanceláři Obecního úřadu Bohy
Přítomni:

Růžena Dvořáková
Marcela Kloudová
Václav Franěk
Pavel Soukup
Vendula Soukupová
Lenka Havlíčková
Pavel Tříska
Nepřítomni:
----------------Zapisovatelka: Vendula Soukupová
Ověřovatelé:
Zdeňka Soukupová, Jana Mahrová
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.
Zapisovatelkou byla navržena Vendula Soukupová, jako ověřovatel zápisu se přihlásila paní Zdeňka Soukupová a paní
Jana Mahrová. Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy určuje zapisovatelku paní Vendulu Soukupovou a ověřovatele paní Zdeňku Soukupovou a
paní Janu Mahrovou.
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:
8/2019 Zastupitelstvo obce Bohy určuje zapisovatelku paní Vendulu Soukupovou a ověřovatele paní Zdeňku
Soukupovou a paní Janu Mahrovou.
Program zasedání:
1) Informování občanů
2) Systém náležité péče 2018
3) Žádost o spolupráci s opravou cesty
4) Smlouva o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost
5) Žádost o finanční příspěvek Čistá Berounka 2019
6) Akce „Loužek“ (informace, výběrové řízení, smlouva o dílo, další)
7) Vratka nájmu – SDH Bohy, přívěs na stříkačku
8) Vystěhování bytu č. 16 v DPS Bohy
9) Žádost o poskytnutí prostor Bohy 31 – č.j. 49/19
10) Žádost o směnu pozemků v k.ú. Rakolusky – č.j. 48/19
11) Řešení čištění odpadních vod v obci (návrh pana Levého)
12) Ostatní, podněty a návrhy občanů - diskuse
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proti vyvěšenému programu byl přidán bod 2, 3, 4, 5, část bodu 7,
na základě návrhu A.Levého přidán bod 11 (zajímá se o způsob čištění odpadních vod v obci a o to, zda obec bude
stavět centrální ČOV, protože na to je dotace),
dále byly vypuštěny původní body č. 7 a 8 (nepřipraveny podklady).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 11.3.2019.
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:
9/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 11.3.2019.

Projednání bodů programu:
1) Informování občanů
• svoz nebezpečného odpadu proběhne 20.4.2019
• svoz velkoobjemového odpadu naplánován na 13.4.2019
• volby do Evropského parlamentu se budou konat v termínu 24. a 25. května 2019
• předložen zápis a usnesení ze zasedání Mikroregionu Kralovicko (zpráva o hospodaření, žádost o dotaci na
nákup 2ks stanů a 20ks pivních setů)
• informace o poznatku Policie ČR – závada na místní komunikaci – stará a nečitelná dopravní značka na cestě
z Podkrašova. Značka bude odstraněna, bude proveden pasport místního dopravního značení a po
odsouhlasení ze strany policie budou instalovány značky nové.
• přítomní informování o stavu obecních cest – orání ze strany zemědělců. Nutnost vyřezání křovin kolem cest.
Bude provedena kontrola stavu a zajištění vyřezání během vegetačního klidu.
• přeložen výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje a Požárního poplachového plánu Plzeňského kraje pro
obec Bohy (rozdělení jednotek požární ochrany do stupňů poplachu, rizika v místě, informování o mimořádné
události, ukrytí, evakuace, ochrana, krizová pomoc)
• vyhlášen dotační program „Podpora jednotek sborů dobr.hasičů obcí PK v roce 2019
• oznámení o změně vztahu s paní účetní. Nyní bude jako OSVČ zasílat na obec faktury. Zastupitelé berou na
vědomí podepsanou Smlouvu o poskytování účetních služeb, která nahrazuje dosud platnou Dohodu o
provedení práce.
• přítomní seznámeni s vyúčtováním pečovatelské služby za rok 2018; přeložen rozpis výnosů (dotací) a dále
rozpis nákladů včetně podílu obce na nich
2) Systém náležité péče 2018
Předložen návrh Systému náležité péče v obecních lesích za rok 2018, který obsahuje přehled těžeb a prodeje dřeva.
V roce 2018 prováděny pouze samovýroby a těžby stromů napadených kůrovcem.
Pan Levý se dotazuje na povolení vjezdu, zda je obec vystavuje. Je mu odpovězeno tak, že případné povolení obec
vystaví na základě rozhodnutí lesního hospodáře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje Systém náležité péče 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
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
10/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje Systém náležité péče 2018.
3) Žádost o spolupráci s opravou cesty
Přítomní seznámeni s žádostí Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova o spolupráci při opravě
cesty z Rohů ke hradu (k lesu). V žádosti popsán stav cesty, navržen způsob opravy, rozpočet nákladů ale chybí.
Bude provedena kontrola cesty a následně dohodnuta oprava dle možností obce.
4) Smlouva o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost
Předložena žádost Plzeňského kraje o příspěvek obce na dopravní obslužnost
Dále předložen návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.125, - Kč na rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 1/2019 s Plzeňským krajem ve výši
4.125,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti na rok 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:
11/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 1/2019 s Plzeňským krajem ve
výši 4.125,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2019.
5) Žádost o finanční příspěvek Čistá Berounka 2018
Předložena žádost o finanční příspěvek.
Obdobně jako v předchozích letech bude probíhat čištění řeky a okolí řeky Berounky 27.4.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje finanční příspěvek 1.000,- Kč na akci Čistá Berounka 2019 pro sdružení
Vodácká Berounka.
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:
12/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje finanční příspěvek 1.000,- Kč na akci Čistá Berounka 2019 pro sdružení
Vodácká Berounka.
6) Akce „Loužek“ (informace, výběrové řízení, smlouva o dílo, další)
Provedeno výběrové řízení na prováděcí firmu. Přihlášeno celkem 11 firem, 2 firmy z důvodu nedoložení všech
požadovaných podkladů vyřazeny, ze zbylých vybrána firma Stavitelství Kamínek s.r.o. (nejnižší cena).
Veškeré dokumenty k výběrovému řízení přeloženy, jsou k nahlédnutí na OÚ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje jako prováděcí firmu pro akci „Bohy – rekonstrukce MVN p.č. 810/4“
společnost Stavitelství Kamínek s.r.o., Líštany.
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
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdržel se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
13/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje jako prováděcí firmu pro akci „Bohy – rekonstrukce MVN p.č. 810/4“
společnost Stavitelství Kamínek s.r.o., Líštany.

7) Vratka nájmu - SDH Bohy
L.Havlíčková navrhuje vratku nájmu 500,- Kč za poskytnutí společenských prostor SDH Bohy na výroční schůzi.
V rámci tohoto bodu předloženy 2 nabídky na přívěsný vozík na stříkačku: MARO Kralovice s.r.o. (35.682,- Kč) a
Eurotrailers s.r.o. Kralovice (34.276,- Kč).
Společnost MARO nabízí také dotisknutí loga obce na plachtu vozíku.
Nabídky přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje vratku zaplacené částky 500,- Kč SDH Bohy (nájem společ.zařízení Bohy 31 na
výroční schůzi).
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:
14/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje vratku zaplacené částky 500,- Kč SDH Bohy (nájem společ.zařízení
Bohy 31 na výroční schůzi).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje pořízení přívěsného vozíku pro požární stříkačku od společnosti MARO
Kralovice s.r.o.
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:
15/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje pořízení přívěsného vozíku pro požární stříkačku od společnosti
MARO Kralovice s.r.o.
8) Vystěhování bytu č. 16 v DPS Bohy
Podepsána plná moc s panem Mgr. P. Maříkem, který podá žalobu na vystěhování bytu.
Pan Peterka nemá uhrazený nájem za leden, únor, březen 2019 a část prosince 2018.
Pan Levý se ptá, co je očekáváno od podání žaloby na vystěhování.
Odpovězeno je mu tak, že obec nemá jinou možnost legálně nájemníka vystěhovat.
9) Žádost o poskytnutí prostor Bohy 31 – č.j. 49/19
Přeložena žádost paní Kučerové o poskytnutí prostor Bohy 31 v období 13.-17.5.2019 pro divadelní soustředění 8
třídy VZŠ Dobromysl Plzeň, která by zde trénovala na divadelní festival Duhové divadlo v Písku.
Nabízena je možnost sehrání představení pro občany.
Všichni přítomní se shodli na tom, že by přestavení chtěli vidět. Navržen je termín čtvrtek večer.
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Zastupitelstvo obce Bohy souhlasí s bezplatným poskytnutím prostor společenského zařízení Bohy 31 VZŠ
Dobromysl Plzeň v období 13.-17.5.2019 s tím, že sehrají představení pro občany ve čtvrtek večer.
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:
16/2019 Zastupitelstvo obce Bohy souhlasí s bezplatným poskytnutím prostor společenského zařízení Bohy 31 VZŠ
Dobromysl Plzeň v období 13.-17.5.2019 s tím, že sehrají představení pro občany ve čtvrtek večer.
10) Žádost o směnu pozemků v k.ú. Rakolusky – č.j. 48/19
Předložena žádost o směnu pozemku parc.č. 36/10 v k.ú. Rakolusky, který vzniká oddělením z 36/2 dle GP
62/2019 ze dne 14.1.2019 za pozemek parc.č. 33/2 v k.ú. Rakolusky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje záměr směny pozemku parc.č. 36/10 v k.ú. Rakolusky (ostatní plocha) o
výměře 1.863 m2, který vzniká oddělením z pozemku parc.č. 36/2 v k.ú. Rakolusky dle GP 62/2019 ze dne
14.1.2019 za pozemek parc.č. 33/2 v k.ú. Rakolusky o výměře 1.643 m2 (lesní pozemek).
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:
17/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje záměr směny pozemku parc.č. 36/10 v k.ú. Rakolusky (ostatní
plocha) o výměře 1.863 m2, který vzniká oddělením z pozemku parc.č. 36/2 v k.ú. Rakolusky dle GP 62/2019 ze
dne 14.1.2019 za pozemek parc.č. 33/2 v k.ú. Rakolusky o výměře 1.643 m2 (lesní pozemek).
11) Řešení čištění odpadních vod v obci (návrh pana Levého)
Pan Levý požádán o uvedení bodu.
Zajímá se o řešení odpadních vod, zda se bude stavět centrální ČOV, když jsou na ní dotace. Jak bude obec řešit,
jak budou řešit jednotliví občané.
Starostka přítomné seznámila s tím, že:
• Obec zpracovala studie odkanalizování pro Bohy i Rakolusky. Předpokládají se domácí ČOV.
(Předpoklad celostátní studie je, že občané budou mít vlastní jímky a budou vyvážet).
• Obec provádí kompletní monitoring dešťové kanalizace v obci Bohy (ve čtvrtek bude poslední fáze).
• V případě provedení pasportu dešťové kanalizace a získání povolení by bylo možné do dešťové kanalizace
vypouštět vyčištěnou vodu z ČOV. Obec pak ale zodpovídá za výsledky vzorků na konci kanalizace.
Pokud by občané vypouštěli vodu nečistou, bude zodpovědná obec.
• Další možností je vlastní ČOV s využitím odpadní vyčištěné vody přímo na pozemku majitele (zasakování,
akumulace pro zálivku apod.). Zde veškerá odpovědnost na majiteli nemovitosti.
• Obec z finančních důvodů nepředpokládá výstavbu centrální ČOV, neboť by bylo nutné řešit ČOV pro
Bohy, pro Rakolusky. Jak ostatní usedlosti? Pod Krašovem, Rybárna, atd. Údržba a kontrola ČOV je také
velice nákladná.
• Předpokládá se poskytnutí finančního příspěvku na nemovitost a výstavbu ČOV. Zastupitelé musí vyřešit
postup a výši příspěvku, také podmínky pro získání a následnou kontrolu.
Pan Levý nesouhlasí, aby někdo zasakoval na svém pozemku odpadní vody, aby mu poškodil vodu ve studni.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navrhuje využití ČOV u DPS Bohy. Zde protinázory: kanalizace tlaková, nelze se připojit. Nelze použít pro všechny
občany.
Dále pan Levý upozorňuje, že nebylo třeba dělat monitoring dešťové kanalizace, protože ji dělal a ví, že je v pořádku.
L.Havlíčková navrhuje poskytnutí finančního příspěvku prioritně (i vyšší) pro ty majitele nemovitostí, kteří si své
odpadní vody vyčistí a „zpracují“ přímo na svém pozemku. Budou ale nemovitosti, kde např. zásak není možný.
Proběhla diskuse na dané téma.
Obecně se přítomní shodli na tom, že každá nemovitost by měla zodpovědně naložit se svými odpadními vodami a
sama si je zpracovat. P.Soukup upozorňuje na to, že ČOV není bezúdržbová, je nutné se o ni starat.
V případě odvodu odpadních vod do dešťové kanalizace obce se může stát, že ČOV nebude udržovaná a vše půjde
do dešťové kanalizace. To je třeba eliminovat.
Centrální ČOV má za následek to, že lidé do odpadu pustí vše. Jak stočné?
Vlastní ČOV a její údržba by měla občany motivovat k tomu, aby se o ČOV řádně starali a k odpadním vodám tak
přistupovali zodpovědněji.
Zde by měla obec občany motivovat právě vyšším finančním příspěvkem.
12) Ostatní, podněty a návrhy občanů - diskuse
Pan Levý si vzal slovo a poděkoval přítomnému panu Šubrtovi za to, že založil SDH. Dále informoval přítomné o
tom, že on minulé SDH nezrušil.
Dále diskuse na téma SDH (minulé), kronika obce, zápisky hasičů, pokladna,…
Následně dochází ke slovním výpadům.
Starostka tedy ukončuje schůzi v 19:25 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
3) Návrh Systému náležité péče 2018
4) Nabídky pro nákup přívěsného vozíku pro pož. stříkačku
5) Přehled usnesení

Zápis proveden dne: 18. března 2019

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

-------------------------------------Jana Mahrová
ověřovatel

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

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

