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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohy
konaného 21 října 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:
Růžena Dvořáková, Marcela Kloudová
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. Na dotaz nikdo neoznámil pořizování zvukového nebo obrazového záznamu.
Zapisovatelkou byla navržena Vendula Soukupová, jako ověřovatel zápisu se přihlásila paní Růžena Dvořáková a paní
Marcela Kloudová. Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy určuje zapisovatelku paní Vendulu Soukupovou a ověřovatele paní Růženu Dvořákovu a
paní Marcelu Kloudovou.
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:
51/2019 Zastupitelstvo obce Bohy určuje zapisovatelku paní Vendulu Soukupovou a ověřovatele paní Růženu
Dvořákovu a paní Marcelu Kloudovou.

Program zasedání:
1) Informování občanů
2) Byt č. 16 v DPS Bohy – plná moc
3) Dar – ZŠ Kozojedy
4) Akce Loužek – informace, dodatečné práce, technický dozor, dotace
5) Rozpočtové opatření č. 2
6) Příprava rozpočtu 2020
7) Řešení odpadních vod – poskytování dotace od obce (pravidla)
8) Ostatní, podněty a návrhy občanů, diskuse
Proti vyvěšenému seznamu byl přidán bod č. 2) a 3).
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Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 21.10.2019.
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:
52/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 21.10.2019.

Projednání bodů programu:
1) Informování občanů
• informace o přerušení dodávek el.energie v obci
• informace k opravám silnice v obci (celá komunikace je státní, správcem je Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, v současné době není zvažována žádná větší oprava, pouze drobné výspravy jako dosud – zástřik
štěrku; zimní údržba má být prováděna stejně jako mimo obec, tedy prohrnutí a posypání. V případě, že není
prováděno, máme se obrátit se stížností na SÚSPK.
• postup vyvěšování státní vlajky v době státního smutku
• možnost 100% dotace na výsadbu stromů (zatím pokrýváme z rozpočtu)
• informace k havárii na Drnovém potoce (používání vody z Berounky)
• kontrola bytů: kontrolní výbor se dohodl na termínu provedení 23.11.2019, starostka bude nájemníky
informovat
2) Byt č. 16 v DPS Bohy služba
Diskuse na téma nákladů spojených s vystěhováním a úklidem v bytě č. 16 v DPS Bohy,
celkové náklady vyčísleny na 40.205,40 Kč.
Přečten mail ohledně úspěšnosti vymáhání – diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje plnou moc pro Mgr. Petra Maříka, advokáta, č. reg. ČAK 14891, ve věci podání
návrhu na vydání platebního rozkazu proti J. Peterkovi o částku 40.205,40 Kč.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro: 6 zastupitelů (R.Dvořáková, V.Franěk, P.Soukup, V.Soukupová, L.Havlíčková, P.Tříska)
Proti
nikdo
Zdržel se: 1 zastupitel (M. Kloudová)
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
53/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje plnou moc pro Mgr. Petra Maříka, advokáta, č. reg. ČAK 14891, ve
věci podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti J. Peterkovi o částku 40.205,40 Kč.

3) Dar pro ZŠ Kozojedy (finanční příspěvek)
Předložen přehled nákladů Obce Kozojedy na provoz základní, mateřské školy a školní družiny a jídelny za rok
2018.
Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo ZŠ Kozojedy z Bohů a Rakolusek 8 dětí, 3 děti MŠ.
Do rozpočtu 2019 byla zahrnuta částka 8.000,- Kč/žáka ZŠ.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje finanční příspěvek obce na provoz ZŠ Kozojedy ve výši 64.000,- Kč.
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:
54/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje finanční příspěvek obce na provoz ZŠ Kozojedy ve výši 64.000,- Kč.

4) Akce Loužek – informace, dodatečné práce, technický dozor, dotace
V současné době připravován manipulační plán, následovat bude kolaudace stavby.
Čekáme na peníze z ministerstva, abychom mohli uhradit finální fakturu za práce.
Předložen přehled dalších prací, které byly provedeny, a to nejen v souvislosti s Loužkem:
• dovoz a dodávka jílu pro zpevnění (v rozpočtu akce nebylo počítáno, předpokládalo se použití stávajícího
jílu, ale ten nebyl)
• úprava výpustě – trubka na plné vypuštění
• zřízení strouhy a terénní úpravy u pole „Na Drahách“.
Rozpis přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje přijetí dotace ve výši 1.253.000,- Kč na akci 1292934307 Obec Bohy –
rekonstrukce MVN p.č. 8104 - od Ministerstva zemědělství ČR, Odboru vody v krajině a odstraňování
povodňových škod, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, č.j. 19602/2019-MZE-15151.
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:
55/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje přijetí dotace ve výši 1.253.000,- Kč na akci 1292934307 Obec Bohy –
rekonstrukce MVN p.č. 8104 - od Ministerstva zemědělství ČR, Odboru vody v krajině a odstraňování
povodňových škod, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, č.j. 19602/2019-MZE-15151.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje proplacení dalších prací provedených firmou Stavebnictví Kamínek s.r.o.
v celkové výši 157.195,- Kč bez DPH.
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.
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56/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje proplacení dalších prací provedených firmou Stavebnictví Kamínek
s.r.o. v celkové výši 157.195,- Kč bez DPH.

5) Rozpočtové opatření č. 2
Předloženo rozpočtové opatření, které je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje Rozpočtové opatření č. 2, které je nedílnou součástí zápisu.
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:
57/2019 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje Rozpočtové opatření č. 2, které je nedílnou součástí zápisu.

6) Příprava rozpočtu 2020
Návrhy přítomných:
• pan Levý trvá na vybudování cesty „na Dolnici“ (starostka zjistí detaily)
• oprava oken v DPS Bohy (nutno zajistit alespoň další dvě nabídky)
• nové nástěnky
• údržba oken na OÚ (navrhuje M.Kovář)
• dřevěná zástěna u kontejnerů na separovaný odpad
• otevřené kontejnery na separovaný odpad

7) Řešení odpadních vod – poskytování dotace od obce (pravidla)
Předložen návrh pravidel, žádosti, veřejnoprávní smlouvy.
Příspěvek navrhován až do výše 40.000,- Kč, který by měl pokrýt nákup technologie domácí ČOV.
Přítomní diskutovali o možnosti centrální ČOV (navrhuje pan Levý), o důvodech, proč se zastupitelé rozhodují pro
jednotlivé domácí ČOV, o pravidlech pro poskytování příspěvku, o možnostech finálního naložení z odpadní
vodou z ČOV, o možnosti zasakování odpadních vod, o využití stávající dešťové kanalizace a o nutnosti
zpracování pasportu a vytvoření kanalizačního řádu,…
Předložený návrh bude distribuován majitelům nemovitostí pro prostudování a zpětné vrácení návrhů a
připomínek (zajistí L.Havlíčková).

8) Ostatní, podněty a návrhy občanů - diskuse
• do diskuse se přihlásil pan Levý s připomínkami (centrální ČOV, povinnost vymáhat dluh po p.Peterkovi
– byt č. 16, vymáhat náklady spojené se soudním sporem – topol – na OÚ, ..
Starostka ukončila zasedání v 19:40 hodin.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
3) Přehled dalších prací provedených firmou Stavitelství Kamínek s.r.o.
4) Rozpočtové opatření č. 2/2019
5) Návrh Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohy, návrh žádosti, návrh veřejnoprávní smlouvy
6) Přehled usnesení

Zápis proveden dne: 28. října 2019

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

-------------------------------------Marcela Kloudová
ověřovatel

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

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

