Zápis z jednání ZO Bohutín ze dne 28. 12. 2010
Přítomni: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Ing. Martin Matuna, Mgr. Lenka
Říhová, Ing. Kovář Josef, Ing. Luboš Mandík, Mgr. Nezbedová
Bohumila, Pečená Marie, Oktábcová Jarmila, Vávrová Iva
Omluven: Kupka Roman

Bod 1)
Jednání zahájil starosta Ladislav Turek v 18,00 hod.

Bod 2)
p. Turek navrhuje schválit navrhovaný program dle pozvánky, nebylo připomínek
Program jednání:
1. Zahájení
2. Doplnění a schválení programu
3. Volba ověřovatelů
4. Kontrola usnesení z minulého jednání
5. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2010
6. Projednání výborů – kontrolní, finanční, sociální komise
7. Projednání odměn zastupitelů a předsedů výborů
8.
Projednání rozpočtového provizoria na rok 2011
9.
Projednání rozpočtového opatření č. 7
10. Žádost základní školy Bohutín
11. Alokace fin. prostředků pro MŠ a ZŠ v následujících letech
12. Projednání uzavření smluv na věcná břemena IP-12-6003079/1 a IV-12-6011129 /připojení
k přenosové sítě/ - investor ČEZ Distribuce, a. s.
13. Projednání žádostí majetkoprávní vztahy - p. Shrbený, p. Drahý, M.T.J. Consulting, a. s. lokalita Rusalka, UZSVM – pozemek parc. č. 763/2 v k. ú. Lazec do vlastnictví obce
14. Projednání akcí: kanalizace obce, řešení nevyhovující ČOV Vysoká Pec,
vodohospodářský majetek – podání žádosti leden/2011, dotační titul FROM Středočeského
kraje – výstavba chodníku podél silnice I/18, siréna, hasiči, knihovna, modernizace budovy
MŠ, stav. úpravy budovy ZŠ, rekonstrukce zeleně u bytového domu Vysoká Pec č. p. 140 –
SFŽP,
odpadové hospodářství, bytový fond, územní plán – změna č. I,
oprava opěrné zdi, komunikace a chodníku v západní části Bohutína – náves, výhled obce
Bohutín v nadcházejících letech
15. Informativně – oprava Vokačovského rybníka, rekonstrukce silnice I/18 – III. etapa,
hostování pouťových atrakcí v r. 2011, sčítání lidu
16. Usnesení
17. Diskuse
18. Závěr
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

10
0
0

Bod 3)
Za ověřovatele zápisu navrženi p. Mgr. Bohumila Nezbedová, Ing. Luboš Mandík
Hlasování:

pro
proti

10
0

zdržel se

0

Bod 4)
Kontrola usnesení z minulého jednání – ze dne 10. 11. 2010 pouze na vědomí proběhla volba
starosty a místostarostů, zápis byl řádně vyhotoven a podepsán zvolenými ověřovateli – p.
Oktábcovou Jarmilou a Šimánkem Josefem, vyvěšen na úřední desce prostřednictvím internetové
prezentace obce

Bod 5)
Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2010. Je nutné provést inventarizaci majetku obce k 31. 12.
2010, podklady je možné vyzvednout od 10. 1. 2011 na obecním úřadě od hlavní účetní p. Havelkové.
Inventury budou řádně provedeny, dokončeny a předány opětovně na obecní úřad do 26. 1. 2011.
Složení komisí:
hlavní inventarizační komise: předseda Ladislav Turek
členové: Havelková Hana, Ing. Martin Matuna
dílčí inventarizační komise:
č. 1) předseda Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Oktábcová Jarmila
( pozemky, nebytové prostory, svazek obcí, hřbitov)
č. 2) předseda Mgr. Bohumila Nezbedová, Kubík Jaroslav
( Litavan, ZŠ, MŠ, SDH Vysoká Pec, SDH Bohutín, Obec Bohutín)
č. 3) předseda Kupka Roman, Josef Šimánek
( bytové hospodářství, obecní úřad)
č. 4) předseda Pečená Marie, Vávrová Iva
(dokladová inventura, podrozvahové účty obce)
Jednotliví členové komisí provedou inventarizaci bez nároku na finanční odměnu
Likvidační komise pro r. 2011: předseda Ing. Luboš Mandík
členové: Josef Šimánek, Ing. Josef Kovář
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

10
0
0

Bod 6)
Projednání výborů a komisí – kontrolní výbor, finanční výbor, sociální komise
p. Turek návrh:
Finanční:
- předseda Šimánek Josef
- členové Mgr. Bohumila Nezbedová, Ing. Luboš Mandík
Kontrolní:
- předseda Oktábcová Jarmila
- členové Kupka Roman, Ing. Josef Kovář
Sociální komise
- předseda Pečená Jarmila
- členové Říhová Olga, PhDr. Kubíková Eva
Hlasování: pro
proti
zdržel se

10
0
0

Bod 7)
Projednání odměn zastupitelů a předsedů výborů a komisí
p. Turek: navrhuje pro předsedy výborů a předsedu sociální komise 1.250,- Kč měsíčně, pro
zastupitele 500,- Kč měsíčně od 1. 1. 2011
p. Kovář: protinávrh pro předsedy 600,- Kč, pro zastupitele 400,- Kč měsíčně – v rámci úsporných
opatření
p. Turek: v rámci úsporných opatření je zapotřebí spíše získávat fin dotace do obce z jednotlivých
programů a výzev a samozřejmě vynakládané fin. prostředky obce řešit úsporně, účelně a zcela
transparentně. Naopak tyto odměny pro zastupitele částečně pokrývají jejich běžné výdaje spojené
s funkcí zastupitele obce.
Dle jednacího řádu se nejprve hlasuje o protinávrhu p. Kováře
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

4
5
1

hlasování o návrhu p. Turka
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

6
2
2

Bod 8)
Projednání rozpočtového provizoria na rok 2011
p. Turek – vzhledem k nutnosti schválení rozpočtového provizória na příští rok navrhuje schválení
rozpočtového provizoria na r. 2011 ve výši 25% skutečných výdajů roku 2010 do řádného schválení
rozpočtu na rok 2011. Poukazuje hlavně na možnost zaslat fin. prostředky počátkem roku základní a
mateřské školce.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

9
0
1

Bod 9)
Projednání rozpočtového opatření č. 7
p. Turek: seznamuje s jednotlivými položkami jak na straně příjmů tak na straně výdajů, dle
předložených písemných materiálů na dnešní jednání zastupitelstva.
Doplňuje toto opatření o částky předložené hlavní účetní obce z tohoto týdne.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

10
0
0

Bod 10)
Žádost Základní školy Bohutín
p. Turek – navýšení rozpočtu na letošní rok dle žádosti bylo schváleno rozpočtovým opatřením č. 7
předešlého bodu dnešního jednání

Bod 11)
Alokace fin. prostředků pro MŠ a ZŠ v následujících letech

p. Turek do této doby se posílají fin. prostředky obce pro ZŠ dle schválení zastupitelstva ze dne
29. 12. 2005
I. Q – 35%
II. Q – 20%
III. Q – 15%
IV.Q – 30%
Na základě jednání zástupců základní a mateřské školy navrhujeme poskytování fin. prostředků ze
strany zřizovatele tj. obce následujícím způsobem:
I. Q 35%
II.Q 20%
III.Q 25%
IV.Q 20%
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

10
0
0

Bod 12)
Projednání uzavření smluv na věcná břemena IP-12-6003079/1 a IV-12-6011129 /připojení
k přenosové sítě/ - investor ČEZ Distribuce, a. s.
p. Turek navrhuje níže uvedené smlouvy uzavřít, jedná se o nové připojovací místo v části Tisová a
nové připojovací místo v části Vysoká Pec, dle předložených písemných materiálů
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

10
0
0

Bod 13)
Projednání žádostí majetkoprávní vztahy – p. Shrbený, p. Drahý, M.T.J. Consulting, a. s. - lokalita
Rusalka, UZSVM – pozemek parc. č. 763/2 v k. ú. Lazec do vlastnictví obce
1. žádost p. Shrbený – žádost ze dne 16. 8. 2010 vedena pod č. j. 240
odkoupení ¼ vlastnických podílů obce Bohutín na následujících nemovitostech
dle podané žádosti
p. Shrbený – přítomen na jednání podává vysvětlení
p. Turek: konstatuje, že záměr obce prodat výše uvedené podíly byl odsouhlasen minulým
zastupitelstvem a konzultován se zástupci Krajského úřadu. Záměr byl vyvěšen od 20. 10. 2010 do 4.
11. 2010, mimo žadatele není žádný zájemce.
návrh prodat výše uvedené ¼ vlastnické podíly na následujících nemovitostech:
- stavební parcela č. 132 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 552 m2
- parc. č. 367/5 – zahrada o výměře 495 m2
- rodinný dům č. p. 60 na stavební parcele č. 132
za celkovou částku 100.000,- Kč, s tím, že náklady spojené
s prodejem platí kupující
hlasování:

pro
proti
zdržel se

10
0
0

2. žádost p. Drahý – odprodej pozemku parc. č. 1/11 v k. ú. Vysoká Pec u Bohutína, dle došlé žádosti
ze dne 20. 10. 2010 vedená pod č. j. 293

p. Turek: seznamuje s výše uvedenou žádostí, která již byla projednávána v minulosti. Součástí
žádosti jsou vyjádření majitelů sousedních nemovitostí a vyjádření DIAMA. Všichni zastupitelé obdrželi
v písemných materiálech na dnešní jednání.
p. Kovář: doplňuje výše uvedenou žádost a seznamuje přítomné, že na tomto pozemku se nachází
výstup z Řimbabské štoly a je zapotřebí ošetřit ve smlouvě přístup
návrh: vyhlásit záměr prodeje pozemku parc. č. 1/11 v k. ú. Vysoká Pec u Bohutína
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
1

3. žádost M.T.J. Consulting, a. s. – lokalita Rusalka
žádost ze dne 25. 10. 2010 vedená pod č. j. 294
- odkup nově vybudované obslužné asfaltové komunikace, přilehlých vsakovacích pásů a kompletní
stavbu veřejného osvětlení v areálu Zástavba 59 RD Bohutín – Narysov, vše na pozemcích p. č. 607/3
v k. ú. Bohutín a na pozemcích p. č. 171/1, 171/2 a 171/22 v k. ú. Narysov
- odkup konstrukce příjezdové komunikace na parc. č. 601/2, 604/3 a 602/15 v k. ú. Bohutín a
pozemky parc. č. 360/3, 359/24, 359/25, 359/26 v k. ú. Vysoká u Příbramě – celková prodejní cena je
navržena ve výši 1,- Kč
p. Kadlec zástupce žadatele přítomen na jednání podává vysvětlení
návrh: vyhlásit záměr odkupu výše uvedených nemovitostí do vlastnictví obce
hlasování:

pro
proti
zdržel se

6
3
1

4. žádost UZSVM – pozemek parc. č. 763/2 v k. ú. Lazec do vlastnictví obce
p. Turek – seznamuje s výše uvedenou žádostí, jedná se o pozemek z větší části pod rybníčkem v tzv.
jamkách, rybníček byl vybudován v minulosti svépomocí předky p. Vávry a p. Hataly z Vysoké Pece
p. Vávra – přítomen na jednání seznamuje zastupitele a občany se současnou situací
návrh: vyhlásit záměr odkupu výše uvedeného pozemku do vlastnictví obce
hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
1
1

Bod 14)
Projednání akcí:
p. Turek, p. Matuna
kanalizace obce, řešení nevyhovující ČOV Vysoká Pec
- upozorňuje na skutečný stav řešení dané problematiky, všichni zastupitelé jsou seznámeni a obdrželi
písemné materiály /protokol z jednání vodoprávního úřadu, rozhodnutí o povolení k nakládání
s vodami, zápis z jednání rady Svazku obcí 3. 12. 2010, výsledky výběrového řízení na projektovou
dokumentaci pro územní a vodoprávní řízení na výstavbu splaškové kanalizace pro obec Bohutín,
protokol o jednání hodnotící komise, zpracovaný investiční záměr V.R.V. Praha, zpracovávaná
projektová dokumentace odpadní kanalizace z ČOV Vysoká Pec a vodovodní přípojka, podaná žádost
o vyjádření na město Příbram dne 6. 12. 2010, podaná žádost o vyjádření na provozovatele
vodohospodářského majetku 1.SčV, a.s. dne 9. 12. 2010 – s písemným vyjádřením budou seznámeni
všichni zastupitelé
- vodohospodářský majetek
- valná hromada Svazku 9. 12. 2010 cena vodného 47,03 m3 a cena
stočného 37,66 m3 na rok 2011 s DPH
- podání žádosti na Svazek, dle platné směrnice v lednu/2011

provozovatel doporučil 3. akce na r. 2011 – zrušení arm. šachty a výměna
šoupat DN 65, 80 a 100 cena 103 194,- Kč, rekonstrukce ATS Tisová –
čerpadla, armatury, tl. nádoba cena 146 264,- Kč, výměna vodovodu
v propadovém území Havírna PE 90 750 979,- Kč, žádost bude podána v měsíci lednu/2011
- dotační titul FROM Středočeského kraje – výstavba chodníku podél silnice I/18: na tento dotační titul
již obec opětovně žádala na akci oprava opěrné zdi a komunikace v západní části Bohutína, žádosti
byly řádně podány bohužel není právní nárok a obec ani na podruhé dotaci na realizaci nezískala,
v tuto chvíli jako nejlepší řešení pro obec podání žádosti na akci chodníku etapizace projekt i stav.
povolení vydáno v r. 2010 celková částka předběžně cca 4 mil. – 5 mil. nutnost podání žádosti do 15.
ledna 2011 na krajský úřad
- umístění elektronické sirény na budově ZŠ fin. úhrada: 90 % z operačního programu Životního prostředí
10 % z rozpočtu MV GŘ HZS ČR
- hasiči – získání dotace v závěru letošního roku, nutno vyúčtovat do 5. 2. 2011
- knihovna – prověření možnosti získání dotace a její podání
- modernizace budovy MŠ a ZŠ – vyhotoveny projektové dokumentace a platné stav. povolení
společně s energetickými audity, nutno energetické audity aktualizovat, podání žádosti na zhodnocení
budovy MŠ Vysoká Pec do konce března 2011, nutné zahájit práce co nejdříve a jednotlivé žádosti o
fin. příspěvek na realizaci podat se spoluúčastí investora tj. obce Bohutín
- rekonstrukce zeleně u bytového domu Vysoká Pec č. p. 140 – SFŽP
opětovně v letošním roce byla podána žádost na výše uvedenou akci
v celkové výši cca 2 mil. Kč. Dotaci obec obdržela bohužel vzhledem
k politickému vývoji odvolán ministr ŽP a ředitel SFŽP obec čeká na
písemné vyjádření formou rozhodnutí o získání fin .prostředků
- odpadové hospodářství – vzhledem k nepříznivému počasí a po vzájemné dohodě s f. Dokas a
místním ZD Bohutín bude v nevyvezených lokalitách ve čtvrtek svážen odpad v následující den tj.
pátek nebo v pondělí, občané mohou u popelnic nechat přiložený nevyvezený odpad, dodatky smluv
na r. 2011 smluvní vztah s firmou Dokas na všechny druhy odpadu, ceny na r. 2011 zůstávají stejné
z r. 2010 – prodej bude probíhat od 17. ledna v budově obecního úřadu na Vysoké Peci a obchodě p.
Heřmanové v Bohutíně, svoz bude prováděn do konce února 2011 na známky z r. 2010.
- bytový fond – probíhá 1. vlna uzavírání nájemních smluv na 24 měsíců, všichni nájemníci nesmí mít
žádný fin. závazek vůči obci, informativní schůzka s nájemníky se koná dne 29. 12. v budově
obecního úřadu v zasedací místnosti
- územní plán – změna č. I, změna dokončena předána pořizovatelem p. ing. Vichem a rozeslána na
krajský úřad Středočeského kraje, stavební úřad města Přibrami a odbor rozvoje a koncepce taktéž
města Příbrami. 1 výtisk ponechán na obecním úřadě v místě a taktéž možno nahlídnout na stránky
obce, vyvěšeno v elektronické podobě
- oprava opěrné zdi , komunikace a chodníku v západní části Bohutína – náves
projekt vyhotoven, vydáno platné stavební povolení včetně vyhlášeného a ukončeného výběrového
řízení na dodavatele stavby, technický stav danné lokality není dobrý, prvořadý úkol zastupitelů na r.
20011 bude řešení tohoto problému. Obec se v minulosti snažila získat fin. prostředky na realizaci
stavby z dotačního titulu FROM krajského úřadu Středočeského kraje, kde byla žádost opětovně
podána, bohužel obec ani na podruhé fin. dotaci neobdržela, nutné řešit v r. 2011 z vlastních
prostředků obce a projekt řešit omezeně, nutné připravit náklady, dle skutečného provedení, při
realizaci nutné statické posouzení mostu v této lokalitě, popř. počítat s možnou opravou
- zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu včetně chodců a dětí docházející do
místní základní školy, nutno řešit i náhradní příjezd do západní části Bohutína
- výhled obce Bohutín v nadcházejících letech, současný výhled obce je schválen do konce letošního
roku, nutnost schválení výhledu na další volební období, bude řešeno zastupiteli v r. 2011

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

6
0
4

Bod 15)
Informativně:
– oprava Vokačovského rybníka, dle sdělení vlastníka rybníka tj. Svazku pro vodovody a kanalizace
byla žádost na fin. dotaci realizaci opravy opětovně podána na SFŽP žádost měla být posouzena dne
17. 12. 2010, bohužel vzhledem k politickému vývoji na fondu a na ministerstvu životního prostředí
/ředitel odvolán, ministr odstoupil/ není nijak rozhodnuto
- rekonstrukce silnice I/18 – III. etapa
na náklady majitele silnice I. třídy I/18 byly již realizovány I. a II. etapa, celkový nevyhovující stav této
komunikace v části Vysoké Pece, jako nejvhodnější řešení v nadcházejícím období písemně
poděkovat za již zmiňované realizované etapy a požádat o realizace III: etapy v nadcházejícím roce
2011
- hostování pouťových atrakcí v r. 2011
žádost p. Novotného na hostování na pouti v r. 2011, vzhledem ke zkušenostem z minulých let a
letošního roku je nutno ponechat pořádání poutě pouze jednomu zájemci, vzhledem k zajištění
propagace, pořádání doprovodných akcí a zajištění celkového úklidu na návsi bude zajišťovat p. Olga
Lagronová-Pštrosová, s tím, že bude umožněno hostování p. Novotnému po vzájemné dohodě
- sčítání lidu – průběžné informace o sčítání lidu v r. 2011 a získání dotace v letošním roce a její
následné vyúčtování
- Podbrdský region – předseda Svazku Podbrdského regionu byl nově zvolen místostarosta Ing.
Matuna, sídlo bude přestěhováno z Trhavých Dušnik do Bohutína

Bod 16)
Usnesení
1. zahájení
2. schvaluje program dnešního jednání, dle navrhovaného programu
3. schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Bohumila Nezbedová, Ing. Luboš Mandík
4. vzato na vědomí kontrola usnesení ze dne 10. 11. 2010
5. schvaluje inventarizaci majetku obce Bohutín ke dni 31. 12. 2010
hlavní inventarizační komise: předseda - Ladislav Turek
členové – Havelková Hana, Ing. Martin Matuna
dílčí inventarizační komise:
1) předseda Mgr. Lenka Říhová, členové Ing. Kovář Josef, Oktábcová Jarmila
(pozemky,nebytové prostory, svazek obcí, hřbitov)
2) předseda Mgr. Bohumila Nezbedová, člen Kubík Jaroslav
(Litvan, ZŠ, MŠ, SDH Vysoká Pec, SDH Bohutín, Obec Bohutín)
3) předseda Roman Kupka, člen Josef Šimánek
(bytové hospodářství, obecní úřad)
4) předseda Pečená Marie, člen Vávrová Iva
(dokladová inventura, podrozvahové účty obce)
likvidační komise pro r. 2011 předseda Ing. Luboš Mandík, členové Ing. Kovář Josef, Šimánek Josef
inventarizace bude provedena a předána do 26. 1. 2011 na obecní úřad Bohutín
6. schvaluje
kontrolní výbor – předseda Jarmila Oktábcová
členové Roman Kupka, Ing. Josef Kovář
finanční výbor – předseda Josef Šimánek
členové Mgr. Bohumila Nezbedová, Ing. Luboš Mandík
sociální komise – předseda Pečená Jarmila
členové Říhová Olga, PhDr. Eva Kubíková
7. schvaluje - odměny zastupitelům od 1. 1. 2011 ve výši 500,- Kč měsíčně

odměny předsedům výború a komise od 1. 1. 2011 1.250,- Kč
měsíčně
8. schvaluje rozpočtové provizórium na rok 2011 čerpání skutečných nákladů ve výši 25 % roku 2010,
do řádného schválení rozpočtu obce na rok 2011
9. schvaluje rozpočtové opatření č. 7
10. žádost ZŠ Bohutín byla projednána a schválena v bodě 9
11. schválena alokace finančních prostředků na rok 2011 a následující roky pro základní a mateřskou
školy na čerpání ročního příspěvku takto:
I.Q - 35%
II.Q - 20%
III.Q - 25%
IV.Q - 20%
12. schvaluje uzavření smluv na věcná břemena IP-12-6003079/1 a IV-12-6011129 /připojení
k přenosové síti/
13. schvaluje:
prodej p.Shrbený ¼ podílů na výše uvedených nemovitostech
- stavební parcela č. 132 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 552 m2
- parc. č. 367/5 – zahrada o výměře 495 m2
- rodinný dům č. p. 60 na stavební parcele č. 132
za celkovou částku 100.000,- Kč, s tím, že náklady spojené
s prodejem platí kupující
schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1/11 v k. ú. Vysoká Pec u Bohutína,
schvaluje vyhlášení záměru odkupu nově vybudované obslužné asfaltové komunikace, přilehlých
vsakovacích pásů a kompletní stavbu veřejného osvětlení v areálu Zástavba 59 RD Bohutín –
Narysov, vše na pozemcích p. č. 607/3 v k. ú. Bohutín a na pozemcích p. č. 171/1, 171/2 a 171/22 v k.
ú. Narysov, dále odkupu konstrukce příjezdové komunikace na parc. č. 601/2, 604/3 a 602/15 v k. ú.
Bohutín a pozemky parc. č. 360/3, 359/24, 359/25, 359/26 v k. ú. Vysoká u Příbramě – celková
prodejní cena je navržena ve výši 1,- Kč
schvaluje vyhlášení záměru odkupu pozemku parc. č. 763/2 v k. ú. Lazec do vlastnictví obce Bohutín

14.
bere na vědomí:
- řešení odkanalizování obce a nevyhovující stav ČOV na Vysoké Peci
- získání fin. dotace na realizaci akce rekonstrukce zeleně u bytového domu Vysoká Pec č. p. 140 a
její následné čerpání v r. 2011 - SFŽP
- otázku bytového fondu ve Vysoké Peci č. p. 140
- dokončení změny č. I územního plánu obce
- řešení realizace oprava opěrné zdi, komunikace a chodníku v západní části Bohutína – náves v r.
2011, havarijní stav
schvaluje:
- vodohospodářský majetek
- r. 2011 cena vodného 47,03 m3
cena stočného 37,66 m3
- podání žádosti na fin. příspěvek na realizaci stav. akcí na r. 2011 na Svazek obcí pro vodovody a
kanalizace /výměna šoupat DN 65, 80 a 100, rekonstrukce ATS Tisová – čerpadla, armatury, tl.
nádoba, výměna vodovodu Havírna – PE 90 celková cena 1. mil. Kč/
- dotační titul FROM Středočeského kraje – výstavba chodníku podél silnice I/18 celkové náklady dle
vyhotovené projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení cca. 4 – 5 mil. Kč, zároveň
schvaluje finanční spoluúčast v případě realizace akce
- umístění elektronické sirény v rámci operačního programu na území Středočeského kraje
ohroženém povodněmi – získání fin. úhrady
- fin. příspěvek hasiči Vysoká Pec a Bohutín viz. rozpočtové opatření č. 7
- knihovna - prověření možnosti podání žádosti o dotaci, za předpokladu že nebude v kolizi s jinou
žádostí
- modernizace budovy MŠ – se zaměřením na prioritu 2.1 zvýšení kvality ovzduší a souvisejícími
energeticky výhodnými řešeními, zároveň schvaluje finanční spoluúčast v případě realizace akce

- stav. úpravy budovy ZŠ – schvaluje prověření a podání žádosti s možností získání fin. prostředků na
realizaci, zároveň schvaluje finanční spoluúčast v případě realizace
15. bere na vědomí:
- oprava Vokačovského rybníka, rekonstrukce silnice I/18 – III. etapa, hostování pouťových atrakcí v r.
2011, sčítání lidu
17. bere na vědomí: diskusní příspěvky

Bod 17)
Diskuse:
p. Pečená - světla
p. Říhová – světlo u Milců a posílení v západní části Bohutína
p. Sedláček – komunikace na staré Vysoké Peci
p. Kubík – zámková dlažba na hřbitově, chodník v západní části Bohutína, budova hasičárny – krov a
nedořešené majetkoprávní vztahy

Bod 18)
Závěr
p. Turek děkuje Všem přítomným za účast na dnešním jednání, přeje hezkého Silvestra a pevné
zdraví a vše nejlepší v novém roce.
Jednání skončeno 19.50 hod.
Ověřovatelé: Mgr. Bohumila Nezbedová

Starosta:

……………………………..

Ing. Luboš Mandík

……………………………..

Ladislav Turek

……………………………..

Místostarosta: Ing. Martin Matuna

…………………………

