:
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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohy
konaného 1. března 2021 od 18:00 ve společenské místnosti Bohy 31
Přítomni:

Růžena Dvořáková
Marcela Kloudová
Václav Franěk
Lenka Havlíčková
Pavel Tříska
Nepřítomni:
Pavel Soukup (omluven)
Vendula Soukupová (omluvena)
Zapisovatelka: Lenka Havlíčková
Ověřovatelé: Marcela Kloudová, 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. Na dotaz, zda chce někdo pořizovat zvukový nebo obrazový záznam, se nikdo nepřihlásil.
Zapisovatelkou byla navržena Lenka Havlíčková, jako ověřovatel zápisu se přihlásila paní Růžena Dvořáková a paní
Marcela Kloudová. Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy určuje jako zapisovatelku paní Lenku Havlíčkovou a jako ověřovatelky paní Růženu
Dvořákovou a paní Marcelu Kloudovou.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
5 zastupitelů (R. Dvořáková, M. Kloudová, V. Franěk, L. Havlíčková, P. Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
1/2021 Zastupitelstvo obce Bohy určuje jako zapisovatelku paní Lenku Havlíčkovou a jako ověřovatelky paní Růženu
Dvořákovou a paní Marcelu Kloudovou.
Program zasedání:
1) Informování občanů
2) Vlajka pro Tibet
3) Žádost o finanční příspěvek – SDH Bohy
4) Žádost o prostory Bohy 31
5) Mikroregion Kralovicko (zápis, přehled hospodaření 2020)
6) Žádost o finanční příspěvek – Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova
7) Podnět k projednání: autobusová zastávka na znamení u „Zimohrázu“
8) Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za 2019
9) Systém náležité péče 2020 (hospodaření v obecních lesích)
10) Smlouva o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost 2021
11) Pečovatelská služba (vyúčtování 2020, dodatek ke smlouvě na 2021)
12) Odpadové hospodářství v obci (základní informace, příprava nových obecních vyhlášek)
13) Ostatní, podněty a návrhy občanů, diskuse
Proti vyvěšenému seznamu byl přidán bod č. 2), 3) a 4).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 1.3.2021.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
5 zastupitelů (R. Dvořáková, M. Kloudová, V. Franěk, L. Havlíčková, P. Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
2/2021 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 1.3.2021.

Projednání bodů programu:
1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Informování občanů
bude provedeno vyklizení bytu č. 1 v DPS Bohy (po uklidnění epidemiologické situace)
volby do PS 8. a 9.10.2021
svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne cca v dubnu (po uklidnění epid.situace)
26.-27.3.2021 proběhne sčítání lidu, domů a bytů (vždy po 10 letech, letos elektronicky v období 27.3.-9.4., následně
v listinné podobě do 26.4.2021) OÚ pomůže s vyplněním elektronického dotazníku.
info o přehlášení přírodních parků Horní Berounka, Rohatiny, Hřešihlavská na přírodní park Berounka – zatím
návrh nařízení – možnost vznést námitky
podepsána smlouva se společnosti Komplet NET s.r.o. na zajištění internetu – zastupitelé berou na vědomí
podepsán dodatek smlouvy na svoz odpadu s firmou Marius Pedersen a.s. od 1.2.2021 – úpravy cen vzhledem
novému zákonnému předpisu – zastupitelé berou na vědomí
5.3.2021 proběhne přezkoumání hospodaření obce – v elektronické formě
diskutovány plánované práce v 2021
o opravy vpustí kanálů do dešťové kanalizace (p. Franěk)
o úpravy prostoru u kontejnerů na separovaný odpad (p. Franěk)
o opravy cest (p. Franěk)
o ukončení zdi u DPS Bohy (p. Šubrt)
o natření plotu u DPS (SDH Bohy)
o úpravy interiéru společenského zařízení (p. Šubrt)
o návrh zateplení stropu ve třídě Bohy 31 společně s instalací izolačního SDK (náklady cca 150 tis.
Kč – budou předloženy k odsouhlasení 3 nabídky)
o návrh instalace kamery k hnízdům na sběr separovaného odpadu (náklady cca 15 tis. Kč)
předložena nabídka na fotoknihu Kralovicko (není zájem)
předložena nabídka na Smart Info – informace prostřednictvím sms a mailů přímo z webu obce (není zájem)
v roce 2020 narozeny v obci 2 děti – veřejné vítání občánků nebude i vzhledem k epid.situaci. Navrženo předání
finančního daru ve výši 3 000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje finanční dar ve výši 3 000,- Kč pro rodiče nově narozených dětí v Bohách v roce
2020.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
4 zastupitelé (R. Dvořáková, M. Kloudová, V. Franěk, L. Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
1 zastupitel (P. Tříska)
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
3/2021 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje finanční dar ve výši 3 000,- Kč pro rodiče nově narozených dětí v Bohách
v roce 2020.
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Předložena tel.žádost o informaci, zda budeme vyvěšovat vlajku 10.3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje vyvěšení vlajky Tibetu 10.3.2021 a tím podpoření akce Vlajka pro Tibet.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
5 zastupitelů (R. Dvořáková, M. Kloudová, V. Franěk, L. Havlíčková, P. Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
4/2021 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje vyvěšení vlajky Tibetu 10.3.2021 a tím podpoření akce Vlajka pro Tibet.

3) Žádost o finanční příspěvek – SDH Bohy
Předložena žádost – na provozní činnost spolku.
Návrh příspěvku 5 tisíc Kč jako v loňském roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje finanční příspěvek pro SDH Bohy na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
5 zastupitelů (R. Dvořáková, M. Kloudová, V. Franěk, L. Havlíčková, P. Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
5/2021 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje finanční příspěvek pro SDH Bohy na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč.

4)

Žádost o prostory Bohy 31
Předložena žádost SDH Bohy o poskytnutí prostor Bohy 31 pro zřízení klubovny a dále pro pořádání společenskokulturních akcí pro podporu a rozvoj kulturního živost v obci pod hlavičkou SDH Bohy. Jako protiplnění
nabídnuto odpracování 50 hodin/rok na údržbě majetku obce.
Paní Havlíčková prosí o dodržení možnosti uspořádání soukromých akcí pro občany tak, jak to bylo dosud.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje poskytnutí prostor Bohy 31 pro SDH Bohy na základě jejich žádosti č.j. B54/21, za
předpokladu, že bude zachována možnost pořádání soukromých akcí. Jako protiplnění odpracuje SDH Bohy ročně 50
brigádnických hodin na majetku obce.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
5 zastupitelů (R. Dvořáková, M. Kloudová, V. Franěk, L. Havlíčková, P. Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
6/2021 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje poskytnutí prostor Bohy 31 pro SDH Bohy na základě jejich žádosti č.j.
B54/21, za předpokladu, že bude zachována možnost pořádání soukromých akcí. Jako protiplnění odpracuje SDH Bohy
ročně 50 brigádnických hodin na majetku obce.
5) Mikroregion Kralovicko
Předložen přehled hospodaření mikroregionu za rok 2020 a zápis ze shromáždění 26.1.2021.
Zastupitelé berou na vědomí.
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Předložena žádost o finanční příspěvek.
Navržena stejná částka jako v loňském roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje finanční příspěvek pro Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova na
rok 2021 ve výši 5 000,- Kč.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro: 5 zastupitelů (R. Dvořáková, M. Kloudová, V. Franěk, L. Havlíčková, P. Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
7/2021 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje finanční příspěvek pro Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu
Krašova na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč.

7) Podnět k projednání: autobusová zastávka na znamení u „Zimohrázu“
Předložen návrh občana Bohů ke zřízení autobusové zastávky.
Zastupitelé se shodli, že stávající zastávka umístněná před křižovatkou „U ručiček“ je dostačující, vzdálenost
k zastávce by byla téměř stejná, umístění zastávky na křižovatce u „Zimohrázu“ není vhodné z důvodu
nebezpečnosti úseku, nemožnosti bezpečného zastavení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje zřízení nové autobusové zastávky na křižovatce „U Zimohrázu“.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro: nikdo
Proti: 5 zastupitelů (R. Dvořáková, M. Kloudová, V. Franěk, L. Havlíčková, P. Tříska)
Zdržel se:
nikdo
Návrh nebyl schválen, usnesení nevzniká.

8) Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za 2019
Předloženo rozhodnutí Plzeňského kraje o poskytnutí finančním příspěvku.
Původní žádost byla na 117 410,- Kč. Všem žadatelům byl přiznaný příspěvek ponížen o 25 %.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 88 500,- Kč ze státního rozpočtu, kapitoly
Ministerstva zemědělství prostřednictvím Plzeňského kraje za účelem zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2019.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
4 zastupitelé (R. Dvořáková, M. Kloudová, V. Franěk, L. Havlíčková)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
1 zastupitel (P. Tříska)
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
8/2021 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 88 500,- Kč ze státního rozpočtu,
kapitoly Ministerstva zemědělství prostřednictvím Plzeňského kraje za účelem zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2019.
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Předložen návrh Systému náležité péče za rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje hospodaření v obecních lesích za rok 2020 a Systém náležité péče 2020.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro: 5 zastupitelů (R. Dvořáková, M. Kloudová, V. Franěk, L. Havlíčková, P. Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
9/2021 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje hospodaření v obecních lesích za rok 2020 a Systém náležité péče 2020.

10) Smlouva o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost 2021
Předložena žádost o finanční příspěvek včetně návrhu smlouvy, který je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2021
s Plzeňským krajem – poskytnutí finanční dotace ve výši 5 632,- Kč.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro: 5 zastupitelů (R. Dvořáková, M. Kloudová, V. Franěk, L. Havlíčková, P. Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
10/2021 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2021
s Plzeňským krajem – poskytnutí finanční dotace ve výši 5 632,- Kč.

11) Pečovatelská služba (vyúčtování 2020, dodatek ke smlouvě na 2021)
Předloženo vyúčtování pečovatelských služeb včetně interního přehledu za poslední roky (přílohou zápisu).
Celkové roční náklady na provoz činí 1 105 tis.
Podíl na nákladech tvoří:
o 21% podíl obce (z toho 3% dotace z Plzeňského kraje)
o 25 % podíl obyvatel DPS
o 54 % podíl dotací, které získal provozovatel pečovatelské služby.
Předložen dodatek č. 6 ke smlouvě o úhradě nákladů – pověření, vyrovnávací platba.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy souhlasí s dodatkem č. 6 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením
pečovatelské služby.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro: 5 zastupitelů (R. Dvořáková, M. Kloudová, V. Franěk, L. Havlíčková, P. Tříska)
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
11/2021 Zastupitelstvo obce Bohy souhlasí s dodatkem č. 6 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením
pečovatelské služby.
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• od 1.1.2021 změna zákonných předpisů v oblasti odpadového hospodářství = nutná změna vyhlášek obce
během roku 2021.
• bude nutné zrevidovat stávající vyhlášku o odpadech (systém nakládání s odpadem)
•
KAŽDÝ OBČAN TVOŘÍ ODPAD A KAŽDÝ OBČAN JE POVINNEN S ODPADEM NAKLÁDAT DLE
OBECNÍ VYHLÁŠKY!
• bude zrušen systém plateb za svoz komunálního odpadu na popelnici (nyní v Bohách dle zákona o
odpadech, který byl od 1.1.2021 zrušen)
• nově bude možné platby za odpad řešit podle zákona o místních poplatcích, a to:
o místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (poplatníkem je fyzická osoba
přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která
je umístěna na území obce),
o místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (podle odloženého objemu
nebo hmotnosti odpadu).
• přehled produkce odpadů v obci Bohy:
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Počet obyvatel
k 1.1.
126
127
129
123
124
128

Produkce odpadů
v tunách
17,5
24,1
29,6
23
36,9
31,3

Celkové náklady
v Kč
58 748
66 391
81 983
92 800
134 299
166 403

Podíl obce na
nákladech v %
43,33
57,13
54,21
54,27
69,68
72,23

Podíl občanů na
nákladech v %
56,67
42,87
45,79
45,73
30,32
27,77

Zastupitelé diskutovali o následujícím:
• systém odpadového hospodářství (stávající vyhláška) se bude měnit jen vzhledem k zákonným požadavkům
• množství odpadů se stále zvyšuje, stejně jako cena za prováděné služby
• platby dosud byly pouze za komunální odpad, ostatní druhy odpadu (separovaný, velkoobjemový,
nebezpečný, bioodpad) byly hrazeny z rozpočtu obce
• nová vyhláška o poplatcích bude pravděpodobně řešena tak, že poplatníkem bude každá fyzická osoba nebo
majitel nemovitosti (stavby určení k bydlení nebo k rekreaci)
• výjimky budou řešeny pouze individuálně a rozhodovat bude ZO Bohy (obecně názor – žádné výjimky)
• porušování vyhlášek bude považováno za přestupek, který bude veden u přestupkové komise
• platby poplatků budou vymáhány (až exekučně)
• cílem je pokrýt náklady podílem všech zúčastněných, co nejvíce odpad třídit a co nejvíce snížit objem odpadu
na osobu

13) Ostatní, podněty a návrhy občanů - diskuse
Zasedání ukončeno v 19.20 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
3) Návrh Systému náležité péče 2020
4) Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
5) Přehled vyúčtování pečovatelských služeb
6) Přehled usnesení
Zápis proveden dne: 8. března 2021

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

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

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

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

