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Zápis z  39. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 18. 10. 2021 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:            v 18.00  hod. 

Přítomni:         Simona Mašová, Richard Polák, Radek Sedmera, Aleš Dřevo, Pavel Sedmera, 

Milan Bartoš, Jan Helešic, Lubomír Brezovský,  

Omluveni:  Lenka Dřevová, Josef Žák, Tomáš Novosad 

Ověřovatelé:     Lubomír Brezovský, Pavel Sedmera 

Zapisovatel:      Richard Polák 

 

Program jednání: 

1) Technický bod (schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu) 

2) Kontrola usnesení 

3) Rozpočtové opatření č. 7/2021 

4) Zahrnutí dílčí změny do návrhu na pořízení změny č. 5 Územního plánu obce Bohutice 

5) Podání žádosti o dotaci na akci: „ Dětské hřiště“ 

6) Žádost o finanční příspěvek na akci: „ Krojované hody“ 

7) Financování spoluúčasti obce na pořízení nádob na BIO odpad 

 

 

Doplněné body do programu zasedání 

 

8) Podání žádosti o dotaci: “Oprava místní komunikace obchod, nádraží – Obec Bohutice“ 

9) Diskuse 

10) Závěr 

 

Zasedání zahájeno v 18.00 hod. 

 

1. Technický bod (schválení programu jednání, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu) 

 

ZO projednalo a schválilo program jednání. 

 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

ZO schválilo ověřovatele zápisu – Lubomír Brezovský, Pavel Sedmera 

  

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

ZO schválilo zapisovatele – Richard Polák 

 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

 

2. Kontrola usnesení 

 

Byla provedena kontrola usnesení 

ZO vzalo na vědomí. 

 

3. Rozpočtové opatření č. 7/2021 
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ZO projednalo rozpočtové opatření č. 7/2021 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 7/2021. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

 Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

4. Zahrnutí dílčí změny do návrhu na pořízení Změny č. 5 územního plánu obce Bohutice  

 

ZO projednalo návrh na pořízení dílčí změny do návrhu na pořízení Změny č.5 územního plánu 

obce Bohutice. 

Změna bude týkat zapracování území, po vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu v 

části katastrálního území Bohutice, Olbramovice Obce Bohutice a Městyse Olbramovice. 

Dále změny využití plochy pozemku  p.č. st. 20/3 v k.ú. Bohutice na plochu občanské 

vybavenosti (OV). 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje  pořízení dílčí změny do návrhu na pořízení Změny č.5 územního plánu obce 

Bohutice. 

Dílčí změna se týká zapracování území, po vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu v 

části katastrálního území Bohutice, Olbramovice Obce Bohutice a Městyse Olbramovice. 

A dále změny využití plochy pozemku  p.č. st. 20/3 v k.ú. Bohutice na plochu občanské 

vybavenosti (OV). 

 
 

Pro 8  hlasů, Proti 0  hlas Zdrželi se 0 hlasů 

  

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

5. Podání žádosti o dotaci na akci: „ Dětské hřiště“ 

 

ZO projednalo žádost o dotaci na akci: „Dětské hřiště“, poskytovanou Ministerstvem pro místní 

rozvoj. Zastupitelům byla předložen návrh realizace umístění herních prvků spolu 

s předpokládaným cenovým návrhem. Náklady jsou předpokládány ve výši 558.000 Kč. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce dává souhlas s podáním žádosti o dotaci na akci: „Dětské hřiště“, 

poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj v programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 

z programu 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku. 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  
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Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

6. Žádost o finanční příspěvek na akci: „ Krojované hody“ 

 

ZO projednalo žádost mládeže o poskytnutí finančního příspěvku na akci Krojované hody, které 

se konaly ve dnech 18. a 19. 9. 2021. Zastupitelům bylo předloženo vyúčtování akce. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO dává souhlas s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč na akci Krojované hody. 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

7. Financování spoluúčasti obce na pořízení nádob na BIO odpad  

ZO projednalo nákup plastových nádob na BIO odpad. Nádoby o objemu 240 l byly nakoupeny 

za cenu 1.150 Kč. Jednotlivý zájemci uhradili zálohu ve výši 1.000 Kč.  

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje finanční spoluúčast ve výši 150 Kč na pořízení nádob na BIO odpad. 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

8. Podání žádosti o dotaci na akci: „ Oprava místní komunikace obchod, nádraží – Obec 

Bohutice“ 

ZO projednalo žádost o dotaci na akci: „Oprava místní komunikace obchod, nádraží – Obec 

Bohutice“, poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj.  

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci:“ Oprava místní komunikace obchod, nádraží – 

Obec Bohutice“, poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj v programu Podpory obnovy a 

rozvoje venkova z programu 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 9 bylo přijato. 
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18. Diskuse 

 

 

Bylo předloženo vyúčtování Podzimních slavností 

 

Pokácení suchých akátů u cesty ke hřbitovu – provede Milan Bartoš 

 

Velkoobjemový kontejner – 29. 10 – 31. 10. 2021 

Svoz nebezpečného odpadu – sobota 30. 10. 2021 v čase  9:35-10:35 hod. 

 

Aleš Dřevo. 

 

Návrh na pořízení kamerového systému na dětské hřiště za budovou ZŠ a do areálu Obůrka 

 

 

19. Závěr 

 

 

Zasedání ukončeno v 19:15 hodin. 

 

Ověřovatelé: Lubomír Brezovský, Pavel Sedmera 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Richard Polák 

 

Vyhotoveno dne: 21. 10. 2021 
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