Zápis z jednání zastupitelstva Obce
Bohutín ze dne 29. 8. 2012
PŘÍTOMNI:

Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila
Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová, Roman Kupka

OMLUVENI:

Ing. Luboš Mandík, Ing. Martin Matuna, Iva Vávrová

Bod 1.
Jednání zahájil starosta obce Bohutín pan Ladislav Turek v 18:00 hod.

Bod 2.
P. Turek navrhuje schválit navrhovaný program dle pozvánky, bod 9 (žádost ZŠ Bohutín a rodičů o
vybudování hřiště) bude doplněn o žádost okresního soudu Příbram o opětovné
zvolení přísedící pí Bohumily Honcové pro nové volební období 2012 až 2016, dále
bude doplněn o žádost Římskokatolické farnosti Bohutín o finanční příspěvek na
druhou etapu opravy opěrné zdi podél budovy kostela. Žádosti byly dodány na OÚ po
uzávěrce pozvánky, tj. po 22. 8. 2012 - nebyly připomínky.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Zahájení
Doplnění a schválení programu
Volba ověřovatelů
Projednání zápisu kontrolního výboru ze dne 20. 8. 2012
Projednání rozpočtového opatření č. 2 na r. 2012
Řešení akcí: rekonstrukce veřejné zeleně v centru obce – část Vysoká Pec, spolufinancování ze
SFŽP:, rekonstrukce místní komunikace v části Vysoká Pec, spulufinacování ROP Střední Čechy
Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec, řešení majetkoprávních vztahů
a nevyhovujícího odtoku - prodloužení
Řešení majetkoprávních vztahů – žádosti: p. Říhy, manželů Kocourkových, manželů
Štochlových, manželů Divišových, manželů Pflégrových - odkup pozemků v majetku LČR
Žádosti: ZŠ Bohutín – navýšení rozpočtu na r. 2012
Rodiče - vybudování dětského hřiště – realizace úprav
Shrnutí podaných žádostí o dotace a realizované akce, popis stavu budova MŠ Vysoká Pec a budova ZŠ Bohutín; odtok z ČOV Vysoká Pec; prověření možnosti
podání žádostí o spolufinancování na jednotlivé akce na r. 2013 – výstavba chodníku podél
silnice I/18, výstavba nové ČOV a kanalizačního řádu, oprava vodohospodářského majetku,
nákup nového vozidla pro SDH Bohutín v rámci zařazení JPO III
Využití budovy bývalého obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 74
Informativně – plnění rozpočtu obce k 31. 8. r. 2012, převod nemovitého majetku části areálu
dolu Řimbaba, probíhající oprava Vokačovského rybníka, sezónní údržba obce, akce pro děti,
úpravy místní komunikace v části Havírna, oprava havarijního stavu opěrné zdi na hřbitově
Diskuse
Usnesení
Závěr

Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

Bod 3.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Josef Śimánek, pí Marie Pečená.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

Bod 4. – Projednání zápisu kontrolního výboru ze dne 20. 8. 2012
P. Turek - všichni zastupitelé obdrželi výše uvedený zápis kontrolního výboru, výsledek kontroly –
nebylo zjištěno žádných nedostatků. Zastupitelé berou zápis na vědomí, a to bez připomínek.

Bod 5. – Projednání rozpočtového opatření č. 2/2012
P. Turek seznamuje občany a zastupitele s jednotlivými položkami v rozpočtovém opatření č. 2
letošního roku. Největší položkou je realizace akcí: rekonstrukce zeleně v obci, oprava místní
komunikace v části Vysoká Pec – vyúčtování finančních příspěvků na uvedené akce dle uzavřených
smluv mezi obcí a poskytovatelem, dofinancování kompletního nového povrchu v části Havírna (tzv.
Kozlovina) po výměně vodovodního potrubí. Probíhající opravy nevyhovujícího odtoku z ČOV Vysoká
Pec byly součástí schváleného rozpočtového opatření č. 1/2012.
P. Turek navrhuje schválit předložené rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
0
1

Bod 6. – Řešení akcí veřejné zeleně v centru obce – část Vysoká Pec,
spolufinancování ze SFŽP. Rekonstrukce místní komunikace v části Vysoká
Pec, spolufinancování ROP Střední Čechy.
Rekonstrukce zeleně v centru obce – dne 27. 4. 2012 byla provedena kontrola projektu (Název
projektu: Rekonstrukce zeleně v centru obce Bohutín, název prioritní osy: 6 – zlepšení stavu přírody a
krajiny /ERDF/, akceptační číslo: 10080116) pracovníky SFŽP. Po dodání všech požadovaných
materiálů byla obci zaslána smlouva dne 20. 7. 2012 o poskytnutí podpory a zasláno rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Opětovně byla smlouva řádně zaslána na SFŽP. Vše v souladu s páteřním
manuálem OPŽP. Na základě výše uvedených skutečností obec zaslala žádost o platbu. Dle smlouvy
bude uzavřena akce včetně závěrečného vyhodnocení do 31. 12. 2012. K dnešnímu dni dochází
v dané lokalitě k montáži sušáků na prádlo a osazení laviček dle požadavků nájemníků bytového
domu Vysoká Pec č. p. 140.

Rekonstrukce místní komunikace v části Vysoké Pece – na základě provedené kontroly ze strany
pracovníků ROP Střední Čechy ze dne 21. srpna 2012 a po dodání všech nutných podkladů
k proplacení bylo zažádáno o provedení platby na výše uvedenou akci. Provedené stavební práce byly
ukončeny dle smlouvy o dílo s provádějící firmou STRABAG. Místní komunikace dnes již slouží ke
spokojenosti všech obyvatel obce a jejich návštěvníků. Provedené stavební úpravy tak přispěly ke
zlepšení života nás všech.

Bod 7. – Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec,
řešení majetkoprávních vztahů a nevyhovujícího odtoku - prodloužení
P. Turek seznamuje přítomné s jednotlivými postupnými kroky realizovanými v letošním roce
v návaznosti na roky předešlé. Připomíná nutnost řešit nevyhovující technický stav ČOV na Vysoké
Peci s udělenou výjimkou provozu do r. 2013 a špatný stav samotného odtoku z ČOV s nutnou
realizací opravy v návaznosti na probíhající práce na opravě Vokačovského rybníka. Ve schváleném
rozpočtovém opatření č. 1/2012 byla uvolněna částka na realizaci odtoku dle vyhotovené projektové
dokumentace Ing. Urešem. K dnešnímu dni je vydáno stavební povolení na stavbu nevyhovujícího
odtoku. Všichni vlastníci a dotčené orgány se stavbou souhlasí. Někteří dotčení vlastníci požadovali
fin. vyrovnání za udělení věcného břemene nebo odprodej dotčených pozemků stavbou.
Majetkoprávní vztahy jsou k dnešnímu dni dořešeny. Pozemek od vlastníka firmy AELIA -Property byl
odkoupen a je již ve vlastnictví obce. Bylo osloveno 5 firem na provedení stavby, pouze 4 firmy
podaly cenovou nabídku. Na zhotovení díla byla vybrána nejvýhodnější /z hlediska časového,
cenového a kvality stavby/ nabídka od firmy 1. Sčv, provoz Příbram – současný provozovatel
vodohospodářského majetku v celkové ceně 1. 198. 123,- Kč s DPH. Předpoklad dokončení stavby je
naplánován v souběhu s dokončením opravy Vokačovského rybníka a je plánovaná společná
kolaudace stavby.
Dotčení vlastníci pozemků a jejich požadavky:
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – věcné břemeno bezúplatně, smlouva ze strany Svazku
podepsána.
Skoupý Jan – návrh věcné břemeno úplatně za 100,- Kč/běžný metr, cca 12.500,- Kč, smlouva ze
strany p. Skoupého podepsána.
AELIA Property s.r.o. – pozemek odkoupen do vlastnictví obce.

Kanalizace a ČOV
Na základě uzavřených smluv na věcná břemena bylo možno přistoupit k vyhotovení čistopisu
projektové dokumentace pro územní řízení s následným vydáním územního rozhodnutí a dále pak
vodoprávní řízení s vyhotovením stavebního povolení s možností podání žádosti o finanční dotace na
realizaci stavby dle jednotlivých aktuálních dotačních titulů. Smlouvy na věcná břemena byly
podepsány z obou zúčastněných stran. Chybí uzavřít smlouvu na věcné břemeno s vlastníkem p.
Janem Holubem, který je dlouhodobě zdravotně hospitalizován. P. Holub přislíbil souhlasné
stanovisko se vstupem na pozemek mezi ním a obcí.
Byly uzavřeny písemné smlouvy:
Vrobelová Dana – 4.000,- Kč/běžný metr, tzn. cca 100.000,- Kč
ZD Bohutín – jednorázově celkem 15.000,- Kč
Oprava manželé Stoklasovi – 2.500,- Kč/běžný metr, tzn. cca 75.000,- Kč
Reichnauer Ervín – 2.800,- Kč/běžný metr, tzn. cca 84.000,- Kč
Dragounová Anna, Kopecká Jiřina Mgr., Oktábcová Vladimíra JUDr. – bezúplatně
Dne 24. 8. 2012 byla předána zpracovatelem Ing. Urešem projektová dokumentace pro územní řízení
na stavbu ČOV Vysoká Pec a kanalizačního řádu v části Vysoká Pec v současném rozsahu jednotné
kanalizace. K dnešnímu dni ve spolupráci s pí Němcovou byly požádány dotčené orgány o vyjádření
ke stavbě a následně bude podána žádost o zahájení územního řízení na stavbu. Rozsah stavby nové
ČOV zasáhl z větší části pozemek v majetku Svazku, dle původního záměru. Následně bude jednáno
s majitelem o možném odkupu, popř. směně.
Zastupitelstvo souhlasí s průběhem řízení a bere na vědomí uvedené skutečnosti.

Bod 8. - Řešení majetkoprávních vztahů – žádosti p. Říhy, manželů
Kocourkových, manželů Štochlových, manželů Divišových, manželů
Pflégrových - odkup pozemků v majetku LČR, žádost lokalita Rusalka.
P. Turek na základě projednané žádosti p. Říhy Zastupitelstvem obce ze dne 30. 5. 2012 a
vyhlášeného záměru prodeje části pozemků tvořící dvůr a zahradu k rodinnému domu Bohutín č. p.
168 - odsouhlasený odprodej za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s prodejem hradí
kupující.
Kupní smlouva bude podepsána v časovém horizontu nejdéle 14 dní.

Žádost manželů Kocourkových, Štochlových a Divišových na možnost odkupu části pozemku 227/7 a
326 k. ú. Vysoká Pec, obec Bohutín, narovnání majetkoprávních vztahů – vytvoření nového
geometrického plánu. Záměr odsouhlasen a bude vyvěšen po předložení nového geometrického
plánu žadateli. Opětovně bude projednáno na příštím jednání.

Odsouhlasená směna pozemků manželů Pflégrových – na základě nového geometrického plánu došlo
k upřesnění. Místo 15 m2 za 15 m2, bude směněno 14 m2 za 15 m2. Smlouva ze strany obce
podepsána, po podepsání ze strany žadatelů bude proveden vklad na Katastrální úřad Příbram.
Odkup pozemků v majetku LČR – obec řeší II. etapu odkupu pozemků do vlastnictví obce Bohutín –
místní komunikace v obci. Všichni zastupitelé obdrželi vyjádření Ing. Ptáčkové, zástupkyně LČR ,
provoz Dobříš - dokončení legalizace cesty z pozemku parc. č. 703/1. Po předložení návrhu kupních
smluv ze strany současného majitele LČR bude opětovně projednáno v zastupitelstvu.
Příchod zastupitele místostarosty Ing. Martina Matuny v 18:30 hod.

Bod 9. – Žádosti ZŠ Bohutín – navýšení rozpočtu na rok 2012; žádost rodičů
na vybudování dětského hřiště dofinancování, doplnění: římskokatolická
farnost Bohutín o příspěvek na II. etapu opravy opěrné zdi mezi budovou
kostela a fary a žádost okresního soudu Příbram – přísedící pí. Bohumila
Honcová
P. Turek informuje, že na základě schváleného rozpočtového opatření č. 2 budou škole zaslány fin.
prostředky odsouhlasené žádosti z jednání zastupitelstva ze dne 30. 5. 2012.
Vybudování dětského hřiště
- P. Turek informuje o žádosti maminek. Žádost byla podpořena desítkami podpisů občanů
Bohutína. Jako nejvhodnější řešení byla odsouhlasena lokalita Sk Litavanu Bohutín.
Na základě této žádosti bylo v rozpočtovém opatření č. 1/2012 odsouhlaseno 100.000,- Kč
jako příspěvek SK Litavanu Bohutín na vybudování hřiště právě v této lokalitě /příjemné
prostředí, možnost občerstvení, sociální zázemí/. Bylo provedeno místní šetření a jednáno se
zástupci maminek a Litavanu k upřesnění nákupu technických prvků, následně podepsána
dohoda s účelovou dotací s časovým harmonogramem realizace k druhé polovině měsíce
července r. 2012. K dnešnímu dni byla stavba hřiště dokončena, chybí pouze instalace
oplocení, které zajistí zástupci Litavanu. Celkové náklady činily 130.000,- Kč. Budou
dofinancovány částkou 30.000,- Kč z rozpočtového opatření č. 2 a poukázány na účet
Litavanu - dofinancování. Hřiště je plně využíváno a lokalita se plně osvědčila.
Římskokatolická farnost Bohutín – žádost o finanční příspěvek na opravu havarijního stavu
opěrné zdi u budovy kostela – II. etapa.
Bude provedeno místní šetření za účasti zástupců obce a církve. Na základě zjištění
skutečného stavu budou provedena opatření k nápravě. Oprava možná v letošním roce s tím,
že skutečné náklady budou vzaty formou rozpočtového opatření na vědomí, nebo bude
provedena oprava v příštím roce. Fin. příspěvek by tak byl součástí rozpočtu obce na příští
rok.
Okresní soud Příbram – opětovné zvolení pí Bohumily Honcové, nar. 21. 9. 1948, pro nové
volební období 2012 až 2016.
Pí Bohumila Honcová s opětovnou volbou souhlasí.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:
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0
0

Bod 10. – Shrnutí podaných žádostí o dotace, realizované akce - popis stavu
Vodohospodářský majetek – obci Bohutín byl schválen valnou hromadou dne 3. 4. 2012 finanční
příspěvek na realizaci opravy vodovodního řádu v části Havírna v úseku tzv. Kozlovina, celkem
400.000,- Kč. K dnešnímu dni byla podepsána dohoda o finanční příspěvek s poskytovatelem
dotace. Po zaplacení celkové částky skutečně vynaložených nákladů ze strany obce bude opětovně
zažádáno o poskytnutí příspěvku na výše uvedenou akci. Fin. příspěvek je součástí rozpočtového
opatření č. 2.
Hasičský vůz – dotace na r. 2012 byla Krajským úřadem zamítnuta, i když veškeré formální náležitosti
ze strany obce byly splněny. Předpoklad znovupodání žádosti v rámci zařazení SDH Bohutín v JPO III
na r. 2013 na nákup nového vozidla.
Rekonstrukce zeleně – po provedené kontrole ze strany OPŽP MŽP ze dne 27. 4. 2012 byly předány
veškeré dokumenty. Vše je v souladu s páteřním manuálem OPŽP. Obec obdržela smlouvu, která
byla ihned ze strany obce uzavřena a zaslána zpětně na SFŽP. Obec dne 23. 8. 2012 doporučeným
dopisem zaslala na fond žádost o platbu. Obec činí veškeré kroky k ukončení celé akce v nejkratším
možném časovém termínu. Proplacení provedených prací má ze strany fondu značný časový skluz.
Z tohoto důvodu jsou faktury, které byly předány zástupci fondu již v dubnu letošního roku při
kontrole, po splatnosti. Do konce letošního roku musí být s veškerými náležitostmi předáno
závěrečné vyhodnocení akce na SFŽP. Z fin. hlediska je uvedená akce součástí rozpočtového opatření
. 2.

Zateplení ZŠ a MŠ – žádosti byly podány, prošly formální kontrolou a bylo jim přiděleno akceptační
číslo. Na žádost SFŽP byl projekt doplněn. K dnešnímu dni nebylo o podané žádosti nijak rozhodnuto.
Předpoklad projednání – září - říjen letošního roku.
Rekonstrukce místních komunikací na Vysoké Peci – časový harmonogram stavby byl dodržen.
V současnosti byla provedena kontrola ze strany zástupců ROP Střední Čechy. Následně bude
zažádáno o platbu. Po fin. stránce je výše uvedená akce součástí rozpočtového opatření č. 2.
Odtok z ČOV – žádost o finanční příspěvek na realizaci stavby písemně podán na Svazek pro
vodovody a kanalizace v měsíci květnu - do dnešního dne nebyla obec vyrozumněna o výsledku
podané žádosti.
Etapy chodníku – v průběhu II. pololetí tohoto roku je nutné opětovně začít s přípravnými pracemi na
podání žádosti na SFDI a FROM krajského úřadu Středočeského kraje, popř. využít jiných dotačních
možností, které by vedly k získání fin. prostředků na realizaci stavby.

Výstavba nové ČOV a kanalizačního řádu – zástupci obce zahájí přípravné práce ohledně možnosti
podání dotace - z jakého dotačního titulu lze zažádat – najít nejvhodnější řešení.
Oprava vodohospodářského majetku – ve spolupráci s provozovatelem navrhnout podání žádosti na
r. 2013 – vytypování nejvhodnější lokality, dle největší poruchovosti v minulých letech a skutečného
technického stavu.

Bod 11. – Využití budovy bývalého obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 74
Po důkladné analýze všech dotačních titulů navrhujeme opětovně prodej budovy bývalého obecního
úřadu. Důvodem je skutečnost nevyužití budovy a její nevyhovující technický stav.
Opětovně byl vyhlášen záměr prodeje, dle platného usnesení zastupitelstva s podmínkami prodeje.
Záměr uveřejněn od 31. 5. 2012 do 15. 6. 2012. Podána pouze jediná nabídka splňující požadované
podmínky prodeje. Po následující prohlídce budovy žadatel tuto nabídku zrušil, vhledem k dalším
nutným opravám.
P. Turek vyzývá jednotlivé zastupitele k předložení možnosti využití nebo ke změně stávajícího
platného usnesení zastupitelstva obce. V tuto chvíli se jeví minimální požadovaná cena za prodej
nemovitosti jako nereálná.
P.Kovář navrhuje zlegalizovat garáže pod stávající budou bývalého OÚ.

Bod 12. – Informativně:
P.Turek, p. Matuna a pí Říhová informují:
Plnění rozpočtu obce k 31. 8. 2012 – starosta obce seznámil všechny přítomné s přehledem plnění
rozpočtu obce ke dni 31. 8. 2012, všichni zastupitelé písemné podklady obdrželi v materiálech na
dnešní jednání.
Převod nemovitého majetku části areálu dolu Řimbaba – na základě podané žádosti obce Bohutín
a Spolku Řimbaba na Ministerstvo průmyslu ČR přišla písemná odpověď, založeno na OÚ – závěr
ministerstva - ukončit proces schvalování v co nejkratší době. K dnešnímu dni byla obec
vyrozuměna, že písemné materiály budou projednány vládou ČR a následně by mohl být nemovitý
majetek převeden do majetku obce.
Oprava Vokačovského rybníka – zástupci obce se zúčastní dle možností kontrolních dnů na místě
stavby opravy rybníka. Současně probíhají práce na opravě odtoku ČOV Vysoká Pec. Prvořadým
aspektem je nutnost koordinace prací v souběhu s probíhající opravou rybníka.
Sezónní údržba obce – probíhá dle plánu bez komplikací, zajištěna sezónními pracovníky obce ve
spolupráci se ZD Bohutín, stejně tak bude zajištěna i zimní údržba na nadcházející období /ZD
Bohutín, pracovníci obce, SDH Vysoká Pec/, nutnost posílit běžnou údržbu – zejména sekání trávy,
v letošním roce došlo průběžně k navýšení udržovaných ploch v obci.

Akce pro děti – uskutečnění pálení čarodějnic, ,,Z pohádky do pohádky“ u areálu Vysokopeckého
rybníka , pohádkový les v areálu SK Litavan Bohurtín dne 2. června a konání MTB cyklo závodů
(start a cíl u požární nádrže v Bohutíně) - pro děti i dospělé, rozloučení s prázdninami SDH Vysoká
Pec – hřiště dne 25. srpna, následující sobotu konání na Vysokopeckém rybníce - II. ročník
Neckyády, 6. října konání II. ročníku MTB závody u areálu SK Litavanu smíšených dvojic - děti a
dospělí - na jednotlivé uvedené akce obec přispívá 1500,- Kč/akce společně s technickým zázemím,
uskutečnění pouťových oslav – poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci výše
uvedených akcí. O výše uvedené akce ze strany dětí a občanů je veliký zájem. I nadále bude
samozřejmostí jejich podpora ze strany obce.
V neděli dne 3. 6. od 10:30 hod. se uskutečnilo již podruhé vítání občánků v zasedací místnosti
Obecního úřadu Bohutín.
Dividendy ČS a.s. – v letošním roce bylo požádáno o vyplacení a převod dividend na běžný účet
obce za rok 2011 a nevyplacené dividendy za předešlé roky. Fin. částka je součástí rozpočtového
opatření č. 2/2012.
Místní komunikace – průběžně jsou prováděny opravy nástřiků vodorovného značení na silnici I/18 a
místních komunikací u Š. J. v Bohutíně a na křižovatce u MŠ Vysoká Pec, opětovně byl namontován
retardér u hostince „U kocoura“ u Vysokopeckého rybníka.
Ve spolupráci s pí Čížkovou z Bohutína a sociální komisí obce pracuje obec na vydání kalendářů pro r.
2013, jež mimo jiné obdrží oslavenci v II. polovině letošního roku dne 20. října při oslavě.
Bezúplatný převod movitého majetku z Czech Investu Praha na obec – venkovní stan společně
s příslušenstvím, možno využít na jakoukoliv akci.

Bod. 13 – Diskuse
P. Kupka - pouťové oslavy a náhradní hrací plocha SK Litavanu Bohutín.
P. Heřman, předseda sportovního klubu, seznamuje přítomné zastupitele a občany s výsledky
sportovní činnosti, technickým stavem budovy a jednotlivými provedenými úpravami. Zve všechny
přítomné k prohlídce celého areálu. Děkuje za hráče, rodiče a funkcionáře za podporu sportovní
činnosti ze strany obce.
p. Turek děkuje za pozvání do areálu s možností konání jednání zastupitelstva právě zde.

Bod 14. Usnesení
1. Jednání bylo zahájeno
2. Schválen navrhovaný program, společně s doplněním v bodě 9 k žádosti: římskokatolická
farnost Bohutín a okresní soud Příbram
3. Schváleni ověřovatelé: pí Pečená a p. Šimánek
4. Vzat na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 20. 8. 2012

5. Schváleno rozpočtové opatření č. 2 na rok 2012
6. Vzaty na vědomí probíhající skutečnosti k jednotlivým akcím – bez připomínek
7. Souhlasné stanovisko s postupem řešení otázky realizace odtoku ČOV Vysoká Pec
s majetkoprávními vztahy – nevyhovující stav
Souhlasné stanovisko s postupem řešení kanalizace v obci, projektová dokumentace pro
novou ČOV ve stávající m rozsahu jednotné kanalizace v části Vysoká Pec, s možností
napojení celé obce na novou ČOV– vzato na vědomí
8. Vzat na vědomí postup řešení :
- prodej nemovitého majetku dle žádosti p. Říhy
- vyhlášení záměru prodeje dle žádostí v lokalitě zahrádek, tzv. Hamr.
– směna pozemků manželů Pflégrových - upřesnění
- odkup nemovitého majetku do vlastnictví obce od LČR.

9. Vzato na vědomí : žádost o navýšení rozpočtu ZŠ Bohutín a vybudování dětského hřiště
v areálu SK Litavan Bohutín, oprava zdi v okolí kostela. Odsouhlasena přísedící k okresnímu
soudu Příbram pí Honcová.
10. Shrnutí podaných žádostí o dotace a realizované akce – popis stavu
- vzato na vědomí souhlasné stanovisko s postupem řešení
11. Zastupitelstvo souhlasí a bere na vědomí zvážení jakéhokoliv záměru využití, popř. prodej za
jiných podmínek budovy bývalého OÚ Vysoká Pec č. p. 74
12. Informativní příspěvky - zastupitelstvo souhlasí a bere na vědomí postup řešení
13. Bere na vědomí diskusní příspěvky.

Bod 15. Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast.
Jednání ukončeno ve 18:50 hod.

Starosta obce

Ladislav Turek

………………………………………………..

Místostarostka obce

Mgr. Lenka Říhová

Ověřovatelé:

Josef Šimánek

………………………………………………..

Marie Pečená

…………………………………………………

………………………………………………...

