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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohy
konaného 1. dubna 2019 od 18:00 v kanceláři Obecního úřadu Bohy
Přítomni:

Růžena Dvořáková
Marcela Kloudová
Václav Franěk
Pavel Soukup
Vendula Soukupová
Lenka Havlíčková
Nepřítomni:
Pavel Tříska (omluven)
Zapisovatelka: Vendula Soukupová
Ověřovatelé:
Růžena Dvořáková, Václav Franěk
Zasedání Zastupitelstva obce Bohy bylo zahájeno v 18.00 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 Růžena Dvořáková a pan
Václav Franěk. 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:
6 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
18/2019 Zastupitelstvo obce Bohy určuje zapisovatelku paní Vendulu Soukupovou a ověřovatele paní Růženu
Dvořákovou a pana Václava Fraňka.
Program zasedání:
1) Informování občanů
2) Akce „Loužek“ (informace, technický dozor stavby, další)
3) Žádost o byt v DPS Bohy (byt č. 6)
4) Zápis ze zasedání finančního výboru
5) Zápis ze zasedání kontrolního výboru
6) Ostatní, podněty a návrhy občanů - diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 1.4.2019.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
6 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
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19/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 1.4.2019.

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
• přezkoumání hospodaření obce bude provedeno 16.4.2019
• byt č. 3 (p.Fiša) byl pozůstalými předán, je vyklizený, ale bude třeba ještě jednou vymalovat a znovu uklidit
• byt č. 16 (p.Peterka) – znovu osobně kontaktován (1.4.), slíbil, že 2.4. byt opustí a klíče ponechá v zámku (bude
kontrolováno)
• oprava cesty na hrad (nutno provést schůzku přímo na místě)

2) Akce „Loužek“ (informace, technický dozor stavby, další)
Informace o podepsání smlouvy s prováděcí firmou.
Dále firma DOMOZA provádí přípravu dokumentace pro žádost o dotaci.
Je třeba ještě určit technický dozor firmy.
Předloženy 2 nabídky:
• firma INGEM a.s. Plzeň (cca 114tis. Kč) – vedeno pod č.j. 72/19
• firma VODOPLAN s.r.o. Plzeň (cca 131tis. Kč – fakturace dle skutečných návštěv) – vedeno pod č.j.
73/19).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje jako prováděcí firmu pro technický dozor na akci „Bohy – rekonstrukce MVN
p.č. 810/4“ společnost VODOPLAN s.r.o. Plzeň.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro: 6 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
20/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje jako prováděcí firmu pro technický dozor na akci „Bohy –
rekonstrukce MVN p.č. 810/4“ společnost VODOPLAN s.r.o. Plzeň.

3) Žádost o byt v DPS Bohy (byt č. 6)
Předloženy žádosti manželů Novákových na byt č. 6 v DPS Bohy.
Navrženo též koordinátorkou pečovatelské služby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje pronájem bytu č. 6 v DPS Bohy od 2.4.2019 panu V. Novákovi na základě jeho
žádosti č.j. 83/19.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro: 6 zastupitelů (R.Dvořáková, M.Kloudová, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
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21/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje pronájem bytu č. 6 v DPS Bohy od 2.4.2019 panu V. Novákovi na
základě jeho žádosti č.j 83/19.

4) Zápis ze zasedání finančního výboru
Přečteno paní R. Dvořákovou, zastupitelé berou na vědomí.
5) Zápis ze zasedání finančního výboru
Přečteno panem P. Soukupem, zastupitelé berou na vědomí.
6) Ostatní, podněty a návrhy občanů - diskuse

Starostka ukončila zasedání v 18:45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
3) Přehled usnesení

Zápis proveden dne: 8. dubna 2019

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

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

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

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

