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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohy
konaného 31. května 2021 od 18:00 v prostorách OÚ Bohy
Přítomni:

Růžena Dvořáková
Marcela Kloudová
Václav Franěk
Pavel Soukup
Vendula Soukupová
Lenka Havlíčková
Pavel Tříska
Nepřítomni:
--------------Zapisovatelka: Vendula Soukupová
Ověřovatelé: Růžena Dvořáková, Pavel Tříska
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 přihlásil pan Pavel Tříska a paní Růžena
Dvořáková. Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy určuje jako zapisovatelku paní Vendulu Soukupovou a jako ověřovatele pana Pavla Třísku a
paní Růženu Dvořákovou.
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:
17/2021 Zastupitelstvo obce Bohy určuje jako zapisovatelku paní Vendulu Soukupovou a jako ověřovatele pana Pavla
Třísku a paní Růženu Dvořákovou.
Program zasedání:
1) Informování občanů
2) Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji
3) Závěrečný účet obce za rok 2020 – ke schválení
4) Žádost o koupi pozemku parc.č. 420/11 v k.ú. Rakolusky
5) Žádost o zřízení věcného břemene na pozemek 419/2 v k.ú. Rakolusky (příjezd k pozemku parc.č. 419/5)
6) Žádost o koupi části pozemku parc.č. 904/3 v k.ú. Bohy
7) Odpadové hospodářství v obci (základní informace, příprava nových obecních vyhlášek)
8) Ostatní, podněty a návrhy občanů, diskuse
Proti vyvěšenému seznamu byl přidán bod č. 2).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 31.5.2021.
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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nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
18/2021 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje navržený program zasedání 31.5.2021.

Projednání bodů programu:
1) Informování občanů
• provedeno dopravní značení podle schváleného pasportu dopr.značení
• představen projekt Divadla J.K.Tyla ve spolupráci s Plzeňským krajem „Kultura občanům regionu“ –
zajištění dopravy a vstupenek na představení divadla. Předpokládá se jedno představení již v listopadu
2021, další potom do konce roku 2022. Přednost budou mít senioři a imobilní občané.
• vyvěšena veřejná vyhláška ministerstva zemědělství – uplatnění připomínek k návrhům národních
plánů Labe, Odry a Dunaje
• informace ministerstva vnitra o povinnosti podání průběžného oznámení veřejných funkcionářů (týká
se starostky a místostarostky)
2) Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji
Předložena žádost společnosti Clementas Janovice s.r.o., která se uchází o zařazení do sítě poskytovatelů soc.služeb
v PK (i z důvodu čerpání dotačních příspěvků).
Společnost provozuje domov se zvláštním režimem – nejčastěji péče o seniory s Alzheimerovou nebo
Parkinsonovou chorobou, atd.
Zastupitelé berou na vědomí podporu společnosti.
3) Závěrečný účet obce za rok 2020 – ke schválení
Předložen závěrečný účet a zpráva o hospodaření. Vše řádně zveřejněno.
Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje účetní závěrku obce Bohy k 31.12.2020.
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:
19/2021 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje účetní závěrku obce Bohy k 31.12.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Bohy za rok 2020, čímž souhlasí s celoročním hospodařením obce Bohy, a to bez výhrad.
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:
20/2021 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Bohy za rok 2020, čímž souhlasí s celoročním hospodařením obce Bohy, a to bez výhrad.
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Žádost o koupi pozemku parc.č. 420/11 v k.ú. Rakolusky
Předložena žádost č.j. B103/21.
O tomto pozemku již jednáno v minulosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje koupi pozemku parc.č. 420/11 v k.ú. Rakolusky na základě žádosti č.j. B103/21.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
nikdo
Proti:
6 zastupitelů (R. Dvořáková, V. Franěk, P. Soukup, V. Soukupová, L. Havlíčková, P. Tříska)
Zdržel se:
1 zastupitel (M. Kloudová)
Usnesení nevzniká.
5)

Žádost o zřízení věcného břemene na pozemek 419/2 v k.ú. Rakolusky (příjezd k pozemku parc.č. 419/5)
Předložena žádost č.j. B118/21. Nebyly doručeny žádné další požadované informace, návrh znění věcného
břemene.
Přítomní diskutovali o situaci. Shodli se na tom, že jde především o občansko-právní vztahy, které obci nepřísluší
řešit. Přístup na pozemek 419/5 v k.ú. Rakolusky je umožněn, bohužel nelze plnohodnotně po tomto pozemku
dojet motorovým vozidlem. Částečně je nutné použít pozemek, který není obecní.
Věcné břemeno situaci nevyřeší.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemek 419/2 v k.ú. Rakolusky na základě žádosti
č.j. B118/21.
Výsledek hlasování (hlasováno veřejně zdvižením ruky):
Pro:
nikdo
Proti:
6 zastupitelů (M. Kloudová, V. Franěk, P. Soukup, V. Soukupová, L. Havlíčková, P. Tříska)
Zdržel se:
1 zastupitel (R. Dvořáková)
Usnesení nevzniká.
6) Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 904/3 v k.ú. Bohy
Předložena žádost (č.j. B119/21) – část obecního pozemku před Bohy 13.
Pozemek není zatím vytýčen – žadatel si musí provést na vlastní náklady, poté opět požádat.
Některý zastupitelé se již sešli na místě samém, aby se žadatelem určili požadovanou plochu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy souhlasí s možností prodeje části pozemku parc. č. 904/3 v k.ú. Bohy – před Bohy 13.
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:
1 zastupitel (P. Tříska)
Usnesení bylo schváleno.
Znění schváleného usnesení:
21/2021 Zastupitelstvo obce Bohy souhlasí s možností prodeje části pozemku parc. č. 904/3 v k.ú. Bohy – před Bohy
13.
7) Odpadové hospodářství v obci (základní informace, příprava nových obecních vyhlášek)
• 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!
• nově bude možné platby za odpad řešit podle zákona o místních poplatcích, a to:
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v obci nebo vlastník nemovité věci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je
umístěna na území obce),
o poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (podle odloženého objemu nebo
hmotnosti odpadu – svozová firma není schopna zajistit, dále je možné řešit poplatek na
nemovitost – obdoba současného poplatku).
Informace od svozové firmy Marius Pedersen a.s.:
• nejsou plánované žádné změny proti současnému stavu
• systém známek na popelnice bude zůstávat
Diskuse:
• způsob platby (osoba x popelnice)
• výše poplatku (co vše budou občané platit)
• návrh, aby platby hradila pouze obec
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje od 1.1.2022 poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 500,- Kč za
rok a poplatníka.
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:
22/2021 Zastupitelstvo obce Bohy schvaluje od 1.1.2022 poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši
500,- Kč za rok a poplatníka.

8) Ostatní, podněty a návrhy občanů - diskuse
- pan Levý navrhuje, aby biopás kolem cesty na Rybárnu nebyl během roku sekán, až na podzim
- pan Levý se ptá na počet obecních ledniček. Je mu starostkou odpovězeno, že obec má ve svém majetku
pouze jednu lednici. Pan Levý se ptá na maso v mrazáku. Je mu starostkou odpovězeno, že o žádném
mase neví. Pan Levý se diví a obviňuje starostku ze lži.
- pan Levý se ptá, zda je objednávka na provedené stání pod nádoby na separovaný odpad. Starostka
odpovídá, že domluveno ústně.
- pan Levý žádá o zápis ze zasedání, kde byla projednávána jeho žádost o prodloužení nájmu obecního
pozemku (bude mu předáno do schránky)
- pan Levý je ze strany pana Zárobského dotázán, kdy vrátí obecní kroniku. Pan Levý odpovídá, že
žádnou kroniku nemá. Nastává diskuse k tomuto tématu: zda kronika byla, kdo ji psal, komu byla
předána. Občané žádají, aby pan Levý kroniku nebo zápisky, jak to sám nazývá, neprodleně obci vrátil.
Zasedání ukončeno v 19.15 hodin.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
3) Návrh závěrečného účtu obce Bohy za rok 2020 – ke schválení
4) Přehled usnesení
Zápis proveden dne: 7. června 2021

--------------------------------------Pavel Tříska
ověřovatel

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

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

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

