Zápis z jednání zastupitelstva Obce
Bohutín ze dne 28. 12. 2011
PŘÍTOMNI:

Josef Šimánek, Ladislav Turek, Ing. Martin Matuna, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef
Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová, Iva Vávrová,
Roman Kupka, Ing. Luboš Mandík

Bod 1.
Jednání zahájil starosta Obce Bohutín pan Ladislav Turek v 17.00

Bod 2.
Pan Matuna navrhuje před zahájením jednání zastupitelstva obce věnovat minutu ticha zesnulému
poslednímu československému a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi. O návrhu nebylo
hlasování a byl jednomyslně přijat a splněn. K programu nebylo dalších připomínek.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

Zahájení
Doplnění a schválení programu
Volba ověřovatelů
Kontrola usnesení z minulého jednání
Projednání směrnice pro provedení inventarizace, inventarizace majetku obce k 31. 12. 2011
Projednání rozpočtového provizoria na rok 2012
Projednání směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku
Projednání rozpočtového opatření č. 004
Žádost ZŠ Bohutín
Shrnutí podaných žádostí o dotace, popis stavu
Vodohospodářský majetek – získaná dotace nar. 2011 a podání žádosti na r. 2012, cena
vodného a stočného na r. 2012
Vyhlášený záměr prodeje budovy Vysoká Pec č. p. 74 /bývalý obecní úřad/
Odpadové hospodářství v r. 2012
Řešení kanalizace v obci, nevyhovující ČOV Vysoká Pec, řešení majetkoprávních vztahů
Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IP-12-6004444 /VB/02 - investor ČEZ
Distribuce, a. s.
Projednání žádostí majetkoprávní vztahy – manželé Pflégerovi, PF pozemek parc. č. 352/30 v
k. ú. Bohutín, lokalita silnice I/18 směr Tisová tzv. Kozlovina a řešení lokality tzv. pivní cesta
/p. Štok, p. Černohorský/
Informativně – rekonstrukce zeleně v části Vysoká Pec – dotace SFŽP, oprava Vokačovského
rybníka, rekonstrukce silnice I/18 – III. etapa, podzimní úklid a zimní údržba obce, řešení
vojenského újezdu BRDY, lokalita Rusalka – změna katastrálního území
Diskuse
Usnesení
Závěr

Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod 3.
Za ověřovatele zápisu navrženi paní Oktábcová a pan Kupka
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod 4.
Kontrola usnesení z minulého jednání
Kontrola usnesení z minulého jednání dne 14. 11. 2011 – na vědomí – všechna usnesení byla
realizována v souladu se zápisem ze dne 14. 11. 2011, zápis vyhotoven, ověřen pouze jedním
ověřovatelem, podepsán a bude vyvěšen na úřední desce prostřednictvím internetové prezentace
obce Bohutín.

Bod 5.
Projednání směrnice pro provedení inventarizace, inventarizace majetku obce k 31. 12. 2011
- Pan Turek navrhuje schválit připravenou směrnici č. 10 s účinností od 29. 12. 2011, dle
předloženého návrhu. Nebylo připomínek.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod 6.
Projednání rozpočtového provizoria na rok 2012
p. Turek navrhuje schválení rozpočtového provizoria na rok 2012 ve výši 25% skutečných výdajů roku
2011 do řádného schválení rozpočtu na rok 2012 s tím, že by měl být schválen do konce března 2012.
Poukazuje hlavně na náklady spojené s případnou výstavbou kanalizace, které budou známy na konci
ledna. Je nutné nejprve řádně účetně uzavřít rok 2011 u všech organizací, které jsou napojeny na
rozpočet obce, následně pracovat s žádostmi na rok 2012. Rozpočet musí být zveřejněn minimální
dobu před schválením 15. dnů. Poukazuje na odsouhlasený termín pracovní porady na konec ledna,
vzhledem k řešení majetkoprávních vztahů a vhodnost řešit i rozpočet obce na rok 2012 .
Pí. Vávrová navrhuje schválení rozpočtového provizoria na rok 2012 ve výši 1/12 skutečných výdajů
roku 2011 do řádného schválení rozpočtu na rok 2012 s tím, že by měl být schválen do konce ledna
2012. Argumentem pro tento návrh je brzké schválení pro to, aby obec neutrácela.

p. Matuna navrhuje schválení rozpočtového provizoria na rok 2012 ve výši 1/9 skutečných výdajů
roku 2011 do řádného schválení rozpočtu na rok 2012 s tím, že by měl být schválen do 15. 2. 2012.
Poukazuje přitom na skutečnost brzkého sestavení rozpočtu z důvodu jasné strategie na rok 2012,
kdy březen je pozdním termínem a může to práce zbrzdit. Návrh rozpočtu tak bude akceptovat i
případné náklady na výstavbu kanalizace známé z konce ledna 2012.
p. Turek - dle jednacího řádu se nejprve hlasuje o protinávrhu p. Matuny
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 5
Zdržel se: 0
Vzhledem k tomu, že protinávrh byl schválen o protinávrhu paní Vávrové a návrhu p. Turka nebylo
hlasováno.

Bod 7.
Projednání směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku
- Pan Turek navrhuje schválit připravenou směrnici č. 9 s účinností od 29. 12. 2011, dle
předloženého návrhu. Nebylo žádných připomínek.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod 8.
Projednání rozpočtového opatření č. 004
- Pan Turek seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením. Do budoucna bylo
zastupitelům přislíbeno i předložení důvodové zprávy před jednáním zastupitelstva,
konkretizuje jednotlivé položky výše uvedeného rozpočtového opatření.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 1
Zdržel se: 1

Bod 9.
Žádost ZŠ Bohutín
-

písemná žádost školy byla obdržena po 21. 12. 2011, všichni zastupitelé obdrželi na
dnešním jednání výše uvedenou žádost

-

vzhledem k tomu, že žádost nebyla zařazena do rozpočtového opatření, navrhuje p. Turek po
dohodě s ředitelkou ZŠ financovat žádost z rezervního fondu ZŠ v částce 37.682,- Kč na nákup
LTO.

Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod 10.
Shrnutí podaných žádostí
p. Matuna a p. Turek informuje o stavu podaných žádostí o dotace na realizaci jednotlivých projektů
a dále o projektech rozpracovaných (informativně)
a) Modernizace obecní knihovny Bohutín – dokončena, nainstalována povinná publicita, dotace
byla vyúčtována
b) Rekonstrukce a modernizace ZŠ Bohutín, MŠ Bohutín – vyhotoveny energetické audity
včetně štítků na obě instituce, čeká se na vyhlášení výzvy, nejspíše leden 2012
c) Rekonstrukce komunikací na Staré Vysoké Peci – byla oboustranně podepsána smlouva na
projekt Rekonstrukce místních komunikací v obci Bohutín, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/58.01180.
V současnosti probíhá příprava zadávací dokumentace.
d) Výstavba I. etapy chodníku – žádost o dotaci byla podána v rámci SFROM dne 15. 12. 2011
e) Zakoupení pohotovostního vozidla SDH Bohutín – žádost byla podána dne 14. 12. 2011
f) Výstavba II. etapy chodníku – bude podáno v rámci SFDI, v současnosti se zpracovává
projektová dokumentace

Bod 11.
Vodohospodářský majetek – získaná dotace nar. 2011 a podání žádosti na r. 2012, cena vodného a
stočného na r. 2012
p. Turek – v letošním roce byla realizována plánovaná oprava vodohospodářského majetku
v lokalitě Havírna – výměna potrubí u silnice I/18 a vyměna šoupat, v části Tisová oprava ATS
Tisová – čerpadla tlakové nádoby a výměna potrubí. Získaná dotace na letošní rok v celkové částce
400.000,- Kč byla řádně vyúčtována a poukázána.
Doporučuje na základě jednání s provozovatelem podat žádost v rámci prosté reprodukce na
výměnu nevyhovujícího potrubí v části tzv. Kozlovina /předpokládané náklady 994.000,- Kč/.
Nutno podat dle platné směrnice v měsíci lednu r. 2012 na Svazek pro vodovody a kanalizace.
Informace pro zastupitele a občany - valná hromada Svazku pro vodovody a kanalizace
odsouhlasila cenu pro r. 2012 v souvislosti se zvýšením DPH:
vodné 49,98,- Kč
stočné 39,07,- Kč

Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod 12.
Vyhlášený záměr prodeje budovy Vysoká Pec č. p. 74 /bývalý obecní úřad/
- V rámci vypsaných podmínek a po zveřejnění záměru prodeje v místních mediích se do
stanoveného termínu do 12. 12. 2011 nepřihlásil jediný zájemce. Dále byl záměr zveřejněn
v Bohutínském zpravodaji. Zájem o prodej projevil po vypršení termínu jeden zájemce, který
podal písemnou nabídku dne 21. 12. 2011 vedenou pod č. j. 332. Z toho důvodu navrhuje p.
Turek stažení tohoto bodu z programu jednání zastupitelstva a jeho znovu projednání na
pracovní poradě s novým vyhlášeným záměrem.
Hlasování: nehlasováno

Bod 13.
Odpadové hospodářství
-

Starosta obce seznámil všechny přítomné s navýšením poplatků na odpadovém hospodářství
o cca 4% v souvislosti se zvýšením DPH. V r. 2012 bude i nadále pokračovat spolupráce
s firmou Dokas Dobříš dle podepsané smlouvy z minulých let. Na r. 2012 budou podepsány
nutné dodatky včetně navýšené ceny. Nebezpečný odpad mohou občané i nadále předat
bezplatně pod bývalým obecním úřadem u garáží. Prodej známek na r. 2012 bude započat od
16. ledna 2012 v budově obecního úřadu na Vysoké Peci a v Bohutíně v koloniálu p.
Heřmanové. Svoz bude prováděn do 24. února r. 2012 na staré známky z r. 2011.

Bod 14.
Řešení kanalizace v obci, nevyhovující ČOV Vysoká Pec, řešení majetkoprávních vztahů
p. Turek informuje na uskutečněné schůzky z důvodu řešení majetkoprávních vztahů dne 9. Listopadu
a 7. Prosince letošního roku ve spolupráci s Ing. Urešem zpracovatelem projektové dokumentace a p.
Němcovou řešící inženýrink a majetkoprávní vztahy. Na pracovní poradě zastupitelů dne 14. 12. 2011
byl odsouhlasen postup pokračování v řešení majetkoprávních vztahů a vejít v jednání s vlastníky
pozemků v blízkosti stávající nevyhovující ČOV Vysoká Pec. Další porada bude uskutečněna v závěru
měsíce ledna r. 2012, kde bude rozhodnuto o dalším nejvhodnějším řešení. Všem zastupitelům byla
předána smlouva o dílo na kanalizaci společně s dodatkem řešící samotnou výstavbu ČOV ve stávající
lokalitě na Vysoké Peci od p. Ing. Ureše.

Hlasování: nehlasováno, ZO bere na vědomí a souhlasí s postupem řešení
Omluven p. Mandík - z jednání odchází v 18.00 hod.

Bod 15.
Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IP-12-6004444 /VB/02 - investor ČEZ
Distribuce, a. s.
-

P. Turek navrhuje uzavřít výše uvedenou smlouvu, dle předloženého návrhu

Hlasování:
Pro:10
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod 16.
Projednání žádostí majetkoprávní vztahy
manželé Pflégerovi, PF pozemek parc. č. 352/30 v k. ú. Bohutín, lokalita silnice I/18 směr Tisová tzv.
Kozlovina
- na základě podané žádosti manželů Pflégrových navrhuje vyhlášení záměru směny části
pozemků 702/25 a 703/14 v k. ú. Bohutín
hlasování: pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
- PF pozemek parc. č. 352/30 v k. ú. Bohutín – převod do vlastnictví obce ideální ½ /úplata
celkem činí 15.850 ,-Kč/
-

řešení lokality tzv. pivní cesta /p. Štok, p. Černohorský/ na základě skutečností, které
vyplynuli z řešení majetkoprávních vztahů se zastupitelé na prac. poradě dne 14. 12. 2011
shodli na společném postupu řešení – výše uvedené lokality se nejprve geodeticky zaměří a
následně se bude jednat s vlastníky o převodu nemovitého majetku do vlastnictví obce
Bohutín:
zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s postupem řešení

Bod 17.
Informativně
rekonstrukce zeleně v části Vysoká Pec – dotace SFŽP – starosta obce se zúčastnil jednání
s pracovníkem SFŽP a zástupcem kanceláře p. Bímové - vše běží dle harmonogramu a podmínek
programu, byly dodány veškeré požadované materiály na SFŽP
oprava Vokačovského rybníka – Svazek obcí pro vodovody a kanalizace, oprava začne začátkem
ledna 2012
rekonstrukce silnice I/18 – III. etapa – byla dokončena, majitel komunikace ŘSD označil 2 přechody
z bezpečnostních důvodů byl zrušen přechod u Řimbaby

podzimní úklid a zimní údržba obce – ve spolupráci s hasiči byl ukončen podzimní úklid, zimní údržba
obce bude řešena jako v minulých letech ve spolupráci s místním ZD Bohutín
řešení vojenského újezdu BRDY – předseda Svazku obcí Podbrdského regionu seznámil všechny
přítomné se stanoviskem Svazku ve smyslu vyhlášení Přírodního parku na úkor CHKO, které je
administrativně náročné, neekonomické ale hlavně problematické nejen pro občany.
lokalita Rusalka – změna katastrálního území – probíhá změna katastrálního území na základě
podané žádosti

Bod 18.
Diskuse:
-

zastupitelé ani občané nemají žádné diskusní příspěvky

Bod 19.
Usnesení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
-

jednání bylo zahájeno
schválen navrhovaný program
schváleni ověřovatelé
na vědomí – kontrola z minulého jednání
schválena směrnice pro provedení inventarizace, včetně inventarizace majetku k 31. 12.
2011
schváleno rozpočtové provizórium na r. 2012
schválena směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku
schváleno rozpočtové opatření č. 004
schválena žádost ZŠ Bohutín
souhlasí a bere na vědomí postup řešení podaných a připravovaných žádostí o dotaci
bere na vědomí a souhlasí s cenou vodného a stočného na r. 2012 a podání žádosti na r.
2012
bere na vědomí řešení prodeje budovy bývalého OÚ, budova Vysoká Pec č. p. 74
bere na vědomí a souhlasí s řešením odpadového hospodářství v r. 2012
bere na vědomí a souhlasí s postupem řešení odkanalizování obce a nevyhovujícího stavu
ČOV Vysoká Pec včetně řešení majetkoprávních vztahů
schváleno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
odsouhlaseno
záměr směny pozemků manželů Pflégrových
PF odkup ideální ½ pozemku parc. č. 352/30 v k. ú. Bohutín
řešení majetkoprávních vztahů - lokalita tzv. pivní /p. Štok a Černohorský/
- lokalita tzv. Kozlovina

17. bere na vědomí a souhlasí s postupem řešení:
-

rekonstrukce zeleně v části Vysoká Pec – dotace SFŽP
oprava Vokačovského rybníka

-

rekonstrukce silnice 1/18 – III etapa
podzimní úklid a údržba obce
řešení opuštění VVÚ Brdy
lokalita Rusalka – změna katastrálního území

Bod 20.
Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a popřál vše nejlepší do nového roku.

Starosta obce:

Ladislav Turek

…………………………………………….

Místostarosta obce:

Ing. Martin Matuna

…………………………………………….

Jarmila Oktábcová

…………………………………………….

Roman Kupka

…………………………………………….

Ověřovatelé:

