Zápis
ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 27.09.2017
v 19:00 hod. v kulturním domě v Bohdalově
Přítomni: p. Zdeněk Bradáč, p. Josef Dvořák, Ing. Arnošt Juda, p. Pavel Laštovička, Ing. Ivana
Lisnerová, Ing. Karel Mužátko, p. Roman Šimůnek, Ing. Milan Šípek, Ing. Ladislav Řepa
Omluveni: p. Hana Koudelová, Květoslav Šafránek
Občanů: 8
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Bohdalov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19.05 hod. starostou městyse Bohdalov (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomno 9 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil zapisovatelkou paní Marii Bláhovou a ověřovateli zápisu navrhuje p. Romana
Šimůnka a p. Josefa Dvořáka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov volí ověřovatele zápisu pana Josefa Dvořáka a pana
Romana Šimůnka.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení bylo schváleno
3. Schválení programu zasedání
Předsedající navrhuje doplnění programu v bodu 12 o body 12.1. a 12.2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov doplňuje program zasedání o body:
12.1. Doporučení auditora - projednání záměru 3/2017 a rozhodnutí o pachtu
12.2. Dohoda o členství v JSDH Bohdalov
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení bylo schváleno
P. Dvořák navrhuje doplnění programu o další bod, kterým je způsob uveřejňování zápisů
z veřejných schůzí. Předsedající dal o doplnění programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov doplňuje program zasedání o bod 12.3. Způsob zveřejňování
zápisů z veřejných zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení bylo schváleno
Návrh programu:
1.
Zahájení
2.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Schválení programu zasedání
4.
Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
5.
Zpráva o činnosti zastupitelstva městyse od posledního zasedání
6.
Rozpočtová opatření městyse

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Záměr městyse č. 13 /2017
Smlouva o dílo – Chodník v městysi Bohdalov – místní část Chroustov
Smlouva o dílo – Výměna střešní krytiny KD Bohdalov
Zařazení nemovitého majetku do účetní evidence
Stanovisko vedení ZŠ a MŠ k připomínkám z veřejného zasedání zastupitelstva dne
28.6.2017 v Chroustově
Různé
12.1. Doporučení auditora - projednání záměru 3/2017 a rozhodnutí o pachtu
12.2. Dohoda o členství v JSDH Bohdalov
12.3. Způsob zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva městyse
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje doplněný program zasedání
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
4. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
Předsedající konstatoval, že na minulém zasedání zastupitelstva nebyl uložen usnesením žádný
úkol.
5. Zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání
Informace:
- Blahopřání zastupitelstva k diamantovým svatbám - zveřejněno v novinkách
- Dílčí přezkoumání hospodaření městyse - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- K nedostatku pitné vody: 1) Proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku na posílení
vodních zdrojů jímacího území Bohdalov, realizuje Svaz vodovodů Bohdalov 2) Na
pozemku k.ú. Rudolec je studna, ze které je možné napojení na stávající vodní soustavu,
na úřadě proběhla jednání s majitelem pozemku, starostou městyse a zástupci
Vodárenské akciové společnosti, v nejbližších dnech by mělo být realizováno 3) opravy
– na pozemcích v k.ú. Chroustov byly zjištěny závady ve 2 jímacích šachtách,
následnou opravu provedla Vodárenská akciová společnost, další závady byly zjištěny
uvnitř šachet, šachty budou vystrojeny plastem, žádost starosty na provozovatele o
kontrolu a revizi všech jímacích šachet a celého systému jímání vody před odkyselovací
stanicí
v současné době se nemusí navážet pitná voda do vodojemu, poslední srážky 25 mm
- Výměna oken v hasičské zbrojnici v Bohdalově bude realizována 24. - 25.10.2017
- Oprava kanalizace v dolním konci u Prokešových
- Zkapacitnění jednotné kanalizace Bohdalov, jedná se o rekonstrukci části stoky F1 která
vede od rodinného domu Rychteckých, Bohdalov č.p. 280, kolem základní školy, po
bývalý autosalón Mazda, zároveň nutnost vybudování nové kanalizace, vodovodního
řadu, asfaltového povrchu místní komunikace. Nejkritičtější úsek je od rodinného domu
Křesťanových, Bohdalov č.p. 259 po bývalý autosalon Mazda (propadlá kanalizace,
protispád, zúžení průtoku z dimenze 400 na 300). Předpokládaná částka výdajů na tento
kritický úsek dosahuje výše 9,6 mil. Kč, bude prověřena možnost získání dotace, bude
podána žádost o stavební povolení
- Generel odvodnění srážkových vod části městyse Bohdalov řeší odvádění veškerých
odpadních vod z celého úseku, který nyní odvádí stoka F1, zpracovaný generel nabízí

-

více variant, z toho některé kalkulují i vybudování retenčních nádrží nebo samostatnou
větev dešťové kanalizace, vždy se však jedná o investice v řádech milionů
Přípojka vody pro Agras – Farma pro chov dojnic – zveřejnění záměru, smlouva o právu
provedení stavby
Žádost farnosti o převod příspěvku schváleného na rok 2017 do roku 2018, finanční
příspěvek převést nelze, možnost v roce 2017 příspěvek neposkytnout a v příštím roce
zažádat o příspěvek vyšší
Žádost pana Perničky o koupi stavební parcely v k. ú. Chroustov,
Nabídky na realizaci chodníku v městysi Bohdalov – místní části Chroustov
Nabídky na opravy střechy v KD Bohdalov
Smlouva na pronájem Mlýnského rybníka – p. Hájek byl osloven ohledně uzavření
smlouvy, následně od záměru na pronájem vodní plochy odstoupil, byl tedy vyzván p.
Milan Březka (druhý v pořadí)
Stanovisko ZŠ a MŠ k připomínkám z veřejné schůze, vyjádření ředitelky školy k těmto
připomínkám bylo rozesláno zastupitelům,
Budova bývalého zdravotního střediska, možnost využití dotačního titulu na
rekonstrukce nevyužitých budov, podmínkou je nevyužívání budovy po dobu 5 let (poté
již nejsme limitováni následným využitím budovy)
Podaná žádost o dotace na pořízení zásahového vozidla CAS pro SDH byla úspěšná

6. Rozpočtová opatření městyse
Předsedající předložil zastupitelstvu městyse rozpočtová opatření č. 5/2017, 6/2017, 7/2017
a 8/2017. Rozpočtová opatření jsou přílohou tohoto zápisu a jsou zveřejňována na webových
stránkách městyse.
Rozpočtové opatření městyse č. 5/2017 ze dne 30.06 2017
Příjmy byly povýšeny o částku
190 000,- Kč
Výdaje byly povýšeny rovněž o částku
190 000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového
opatření č. 5/2017 Rozpočtové opatření je do výše limitu stanoveného zastupitelstvem městyse
Bohdalov v usnesení 3/2011 a zastupitelstvo konstatuje jeho věcnou správnost.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Rozpočtové opatření městyse č. 6/2017 ze dne 31.07 2017
Příjmy byly povýšeny o částku
14 200,- Kč
Výdaje byly povýšeny rovněž o částku
14 200,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového
opatření č. 6/2017 Rozpočtové opatření je do výše limitu stanoveného zastupitelstvem městyse
Bohdalov v usnesení 3/2011 a zastupitelstvo konstatuje jeho věcnou správnost.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Rozpočtové opatření městyse č. 7/2017 ze dne 31.08 2017
Příjmy byly povýšeny o částku
64 202,- Kč
Výdaje byly povýšeny rovněž o částku
64 202,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového
opatření č. 7/2017 Rozpočtové opatření je do výše limitu stanoveného zastupitelstvem městyse
Bohdalov v usnesení 3/2011 a zastupitelstvo konstatuje jeho věcnou správnost.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Rozpočtové opatření městyse č. 8/2017 ze dne 04.09.2017
Příjmy byly povýšeny o částku
45 200,- Kč
Výdaje byly povýšeny rovněž o částku
45 200,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového
opatření č. 8/2017 Rozpočtové opatření je do výše limitu stanoveného zastupitelstvem městyse
Bohdalov v usnesení 3/2011 a zastupitelstvo konstatuje jeho věcnou správnost.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
7. Záměr městyse Bohdalov č. 13/2017
Předsedající seznámil přítomné s obsahem záměru týkající smlouvy o právu provést stavbu na
cizím pozemku a zřídit právo stavby ke stavbě “Vodovodní přípojka, farma pro chov dojnic“.
Jedná se o provedení vodovodní přípojky pro Agras Bohdalov na pozemcích ve vlastnictví
městyse Bohdalov p.č. 1310/1 a 2141/1. Dle projektové dokumentace by v této nové stáji
nemělo dojít k navýšení stavu dobytčích jednotek oproti stávajícím stájím v areálu farmy.
P. Vondrák, p. Henzl, p. Rychtecký:
1. Proč nemůže být nová vodovodní přípojka pro Agras napojena ze stávající z dolního konce?
Dojde k poklesu tlaku vody a některé domy mohou být bez vody nebo dostatečného tlaku.
2. Projekt rozšíření chovu skotu na farmě Bohdalov – stávající stav na nový stav (počet
dobytčích jednotek).
Předsedající: Souhlasné stanovisko k napojení na vodovodní řad vydávala Vodárenská akciová
společnost jako provozovatel vodovodu. Předpokládá proto, že umístění přípojky, technické
řešení přípojky a její vliv na tlakové poměry v celé vodovodní soustavě byl odbornými
pracovníky VAS a.s. důsledně posouzen a neměl by mít negativní vliv na zásobování vodou
pro občany.
Předsedající: Zastupitelstvo městyse na pracovním jednání projednávalo smlouvu s firmou
Agras o provedení vodovodní přípojky k nově budované stáji. V projektové dokumentaci a
územním rozhodnutí k nové stáji jsou uvedena čísla počtu ks dobytčích jednotek a na
pracovním jednání se zastupitelé kapacitou nové stáje zabývali s tím, že celková kapacita nové
stáje se pohybovala mezi sedmi sty a osmi sty kusy dobytčích jednotek v nové stáji a byla nižší
oproti stavu dobytčích jednotek ve stávajících stájích.
P. Dvořák navrhl, aby starosta prověřil vznesené připomínky a hlasování o schválení záměru
se odložilo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov odkládá projednání záměru č. 13/2017 do vyjasnění
vznesených připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

8. Smlouva o dílo – Chodník v městysi Bohdalov – místní část Chroustov
Nabídky na realizaci chodníku v Chroustově – výbor pro zadávání zakázek projednal
předložené nabídky na stavbu „Chodník Chroustov“, byly předloženy 4 nabídky, pořadí těchto
nabídek dle ceny je následující:
1)
COLAS CZ, a. s.
2 175 199,- Kč
2)
STAKO VYSOČINA s.r.o.
2 242 511,- Kč
3)
GREMIS s.r.o.
2 259 535,- Kč
4)
VHS Žďár nad Sázavou spol. s r. o. 2 286 582,- Kč
Výbor doporučuje jako dodavatele zakázky „Chodník Chroustov“ firmu COLAS CZ a. s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje uzavření SOD na stavbu Chodník v městysi
Bohdalov – místní část Chroustov s firmou COLAS CZ a.s.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
9. Smlouva o dílo – Výměna střešní krytiny KD Bohdalov
Zastupitelstvo obdrželo nabídky na opravu střechy v kulturním domě v Bohdalově včetně
výměny okapů a svodů a podbití. Bylo poptáno 8 firem, zaslány byly nabídky 4 firem, pořadí
těchto nabídek dle ceny je následující:
1)
Stavebniny Střechokomplex s.r.o.
834 450,- Kč
2)
GMJ
965 273,- Kč
3)
Dušan Krčál
1 015 031,- Kč
2)
Milan Chmelař
1 091 065,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje uzavření SOD na stavbu Výměna střešní krytiny
v KD Bohdalov s firmou Střechokomplex s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
10. Zařazení nemovitého majetku do účetní evidence
Předsedající seznámil přítomné s nemovitým majetkem st. p.č. 122, budovou márnice na
místním hřbitově a požadavkem na zařazení do účetní evidence v navrhované výši 40 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje zařazení nemovitého majetku - budovy márnice na hřbitově
st. p. č. 122 do účetní evidence městyse ve výši 40 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
11. Stanovisko vedení ZŠ a MŠ k připomínkám z veřejného zasedání zastupitelstva dne
28.6.2017 v Chroustově
Na minulém veřejném zasedání v Chroustově zazněli připomínky ke kvalitě vzdělávání
v bohdalovské škole a školce. Starosta kontaktoval ředitelku Základní škola a mateřské školy
Bohdalov, která zaslala ke vzneseným připomínkám písemné vyjádření. Tento dokument
starosta rozeslal zastupitelům. Tento dokument je přílohou zápisu.

1. Děti odjíždějí za vzděláváním do jiných škol
Spádové oblasti jsou dané, je pouze na volbě zákonného zástupce, kterou školu pro své dítě
zvolí, doloženo tabulkou:
školní rok

počet žáků

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

128
135
145
143
150

počet spádových žáků,
kteří neplní školní docházku
v Bohdalově
1 (nežije v Bohdalově)
2
1
1 (nežije v Bohdalově)
1

počet žáků v naší škole
z jiných spádových oblastí
8
6
7
6
5

Výběr školy bez ohledu na spádovou oblast závisí na přání zákonných zástupců. Jejich
rozhodnutí může souviset s nejrůznějšími faktory. Často výběr jiné školy ovlivňuje negativní
hodnocení školy spádové, které sice není ničím podložené, ale je veřejně prezentované. Někteří
rodiče si toto hodnocení neověřují, ale berou je na vědomí. Neopodstatnění kritika školy by
mohla vést ke skutečnému úbytku žáků.
2. Kvalita vzdělávání
Výsledky vzdělávání našich žáků je možné doložit testováním, kterou provádí společnost
SCIO. Vedení školy může porovnávat úroveň školy s jinými školami (viz. Výroční zprávy
školy). Dokladem dobrých výsledků žáků je umístění v soutěžích a olympiádách (viz. Výroční
zprávy školy). Kritériem kvality je počet žáků přijatých na gymnázia. V průměru více než ¼
žáků, kteří dokončili základní školu, pokračuje ve vzdělávání na gymnáziu. Doloženo tabulkou:
Školní rok

počet žáků v 9. třídě

počet přijatých na gymnázia

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

17
10
17
13
15

2
4
6
2
4

3. Počty dětí v mateřské škole a „systém náhradníků“
Počet dětí, které je možno umístit do 2 tříd MŠ je 48, zřizovatel má možnost navýšit počet dětí
až na 56, aby bylo vzdělávání dostupné co nejvyššímu počtu dětí. V uplynulých pěti letech byly
přijaty všechny děti, které na začátku školního roku byly tříleté. V průběhu školního roku pak
byly dodatečně přijímány děti, které tohoto věku postupně dosáhly, až do počtu 56 dětí
v mateřské škole. Přijímání tzv. „náhradníků“ nebylo v období posledních pěti let potřeba,
protože zájem o umístění dětí starších tří let nepřevýšil počet 56.
Průběžná docházka do MŠ je samozřejmě nižší než počet přijatých dětí. Docházku
v jednotlivých měsících ovlivňuje nemocnost, která je vysoká zejména u dětí, jež navštěvují
MŠ prvním rokem. Nemocnost dětí však neovlivní ani vedení školy ani zákonní zástupci.

Docházka 2015/2016
Měsíc
koťátka
zapsáno docházka
Září 2015
24
15,9
Červen 2016 26
20,3

medvědi
zapsáno docházka
26
19,6
26
21,4

celkem
zapsáno docházka
50
35,5 71,0 %
52
41,7 80,2 %

Docházka 2016/2017
Měsíc
koťátka
zapsáno docházka
Září 2016
21
15,9
Červen 2017 24
19,3

medvědi
zapsáno docházka
26
21,8
26
22,4

celkem
zapsáno docházka
47
37,7 80,2 %
50
41,7 83,4 %

4. Možnost umístění dětí na dobu 5 dnů, maminky těchto dětí jsou na mateřské dovolené
Kategorie dětí na pět dní v MŠ byla již zrušena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí Stanovisko vedení ZŠ a MŠ k připomínkám
z veřejného zasedání zastupitelstva dne 28.6.2017 v Chroustově.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
12.
Různé
12.1. Doporučení auditora - projednání záměru 3/2017 a rozhodnutí o pronájmu
Zastupitelstvo dne 03.05.2017 na veřejném zasedání přijalo usnesení, ve kterém schválilo
pronájem pozemků p.č. 1971/1 o výměře 4010 m2 a p.č. 1971/7 o výměře 40 m2 vodní plocha
(dále jen Mlýnský rybník) p. Františku Hájkovi za cenu 10 601,- Kč ročně. P. Hájek následně
09.08.2017 odstoupil od záměru č. 3/2017. Zastupitelé se na pracovním zasedání shodli o
pronájmu Mlýnského rybníku p. Březkovi, který se umístil v pořadí na 2. místě. Starosta
kontaktoval p. Březku a vyzval ho k podpisu smlouvy. Na doporučení auditora k podpisu
smlouvy nedošlo, zastupitelstvu bylo doporučeno schválit pronájem Mlýnského rybníka
samostatným usnesením.
Pořadí nabídek na pronájem Mlýnského rybníka (záměr č. 3/2017):
Nabídka č. 1 Myslivecký spolek Bohdalov-Blažkov 3 000 Kč/rok
Nabídka č. 2 Milan Březka
7 800 Kč/rok
Nabídka č. 3 František Hájek
10 601 Kč/rok
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí odstoupení od záměru č. 3/2017 zájemce
pana Františka Hájka, Stržanov č.p. 51 za cenu 10 601 Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům dle
záměru č. 3/2017 tj. parc.č. 1971/1 o výměře 4010 m2 a parc. č. 1971/7 o výměře 40 m2, druh
pozemků vodní plocha ve prospěch zájemce p. Milana Březky, Bohdalov č.p. 138 za cenu
7800,- Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 1 (p. Řepa) Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

12.2. Dohoda o členství v JSDH Bohdalov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje uzavření dohody o členství v JSDH Bohdalov s p.
Janem Břízou, bydliště Nové Veselí č.p. 108
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
12.3. Způsob zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva městyse
P. Josef Dvořák se dotazuje, z jakého důvodu jsou z posledních 2 veřejných zasedání
zveřejněna pouze usnesení. Občané by měli být informováni a zveřejnění bodů usnesení jsou
pro občany nic neříkající. Ke způsobu zveřejňování zápisů z veřejných zasedání nikdy nebyly
požadavky, proč tedy došlo ke změně? Navrhuji zveřejňovat zápisy ze schůzí v plném znění na
kamenné i elektronické úřední desce včetně diskuse.
Předsedající: Zákon o obcích nám ukládá, že zápis musí být vyhotoven do 10 dnů a musí být
uložen k nahlédnutí. Způsob zveřejňování zápisů řeší obce různým způsobem. Zastupitelstvo
se zabývalo rozsahem zveřejňování zápisů na pracovním zasedání a srovnávalo stav v jiných
obcích. Mně osobně a nikomu ze zastupitelů nedělá problém zveřejňovat zápisy v plném znění.
Z důvodu připomínek a kritiky z řad občanů k plnému zveřejňování zápisů a dále z důvodu
eliminovat rizika zveřejňování osobních údajů se zastupitelé na pracovním zasedání po
poměrně rozsáhlé diskusi shodli, že se budou zveřejňovat pouze usnesení. Tento způsob mají
takto nastaven např. v Novém Veselí.
Dále předsedající upozornil na následující:
- zákon na ochranu osobních údajů a ještě přísnější úprava ochrany osobních údajů od května
roku 2018 dle evropské směrnice GDPR 2018 jsou v mnoha ohledech ještě stále předmětem
nejasností a rozporů.
- zastupitelstvo tedy může schválit návrh usnesení o plném rozsahu uveřejňování zápisů, ale
veškerá rizika a sankce za případná porušení zákona na ochranu osobních údajů nenese ani p.
Dvořák, ani zastupitelstvo, ale úřad městyse.
Předsedající považuje za vhodnější opětovně projednat způsob zveřejňování zápisů na
pracovním jednání zastupitelstva a odložit hlasování o způsobu zveřejňování do vyjasnění této
záležitosti na další jednání zastupitelstva.
Předsedající navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse odkládá rozhodnutí o plném zveřejňování
zápisů ze zasedání zastupitelstva na další zasedání zastupitelstva, až po projednání této
záležitosti na pracovním jednání zastupitelstva.
Ing. Lisnerová: Za porušení zákona o ochraně osobních údajů hrozí nemalé sankce a osobní
údaj jsou veškeré informace, které identifikují občana.
P. Dvořák: Navrhuji zveřejňovat z veřejných zasedání zápisy v plném znění na kamenné a
elektronické úřední desce v souladu se zákonem o osobních údajích.
Předsedající navrhl hlasovat o usneseních.
Návrh usnesení /p. Dvořák/:
Z důvodu informovanosti občanů zastupitelstvo městyse ukládá starostovi zveřejňovat na
kamenné úřední desce a elektronické úřední desce úplné znění zápisů z veřejných zasedání
zastupitelstev v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 (p. Laštovička) Zdrželi se 3 (Ing. Juda, p. Šimůnek, p.
Řepa) Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení /p. Juda/:
Zastupitelstvo městyse odkládá rozhodnutí o plném zveřejňování zápisů ze zasedání
zastupitelstva na další veřejnou schůzi zastupitelstva až po projednání této záležitosti na
pracovním jednání zastupitelstva.
Vzhledem ke schválení usnesení p. Dvořáka nebylo nutné hlasovat o usnesení navrženém
předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 0 Zdrželi se 0
13. Diskuse
Předsedající upozornil před výzvou k diskusi na nová pravidla uvádění diskusních
příspěvků v zápisech ze zasedání. Vzhledem k obtížnému zachycení veškerých detailů
diskuse na zasedání zastupitelstva a z důvodů přesného zachycení příspěvků v diskusi
zapisujícím, zastupitelstvo městyse rozhodlo přijmout následující pravidlo. Diskutující ve
svém příspěvku nebo dotazu uvede, zda požaduje, aby byl jeho dotaz uveden v zápise a
pokud ano, tak svůj dotaz následně naformuluje zapisovatelce tak, aby došlo přesnému
zapsání dotazu, případně diskusního příspěvku.
P. Vondrák: Na obecní dvoře je zaparkovaná technika a je zde uloženo dřevo, čí je dřevo a
platí se pronájem? Naše dcera tam chtěla umístit sušák na prádlo a byl to problém.
Předsedající: Dřevo na obecním dvoře je p. Novotného, p. Novotnému bude písemně stanovena
lhůta potřebná k odstranění.
P. Vondrák: Co se skládkou naproti nové ČOV? Jedná se o neoznačený prostor.
Předsedající: Jedná se o prostor pro ukládání zbytků z údržby obecní zeleně a ze zahrad občanů,
nikoli ukládání odpadu. Plocha bude označena.
P. Vondrák: Kdy se udělají v nové ulici Žlibky a v dolním konci nová stání pro kontejery na
tříděný odpad?
P. Dvořák: Stydím se za zastupitelstvo a starostu, že za 6 let nedošlo k pořízení dalších
kontejnerů. Zatím se pouze slibuje a čeká se na dotaci. Přitom nabádáme občany, aby třídili.
Neznám důvod, proč to tak dlouho trvá.
Předsedající: Řešit problematiku třídění odpadu dokupováním nových kontejnerů
zastupitelstvo začalo řešit loni na podzim, tj. cca ¾ roku. Chtěli jsme využít dotační možnosti:
Výzva ze SFŽP, možnost 85% dotace, ale výzva byla bohužel stanovena tak, že minimální
částka dotace byla stanovena na 500 tis. Kč, tzn., že bychom museli nakoupit kontejnery na
tříděný odpad za více než půl milionu Kč. Je možné získat dotaci z Kraje Vysočina na jaře
2018, tato dotace ale bývá zpravidla okolo 50% výdajů. Je možné kontejnery zakoupit přímo
z rozpočtu městyse, ale považoval jsem a nadále považuji za hospodárnější nakoupit kontejnery
za využití dotačních prostředků.
P. Krčál: Odpad se do kontejnerů nahází tak, že kontejnery se snadno zaplní. Odpad ukládají i
cizí.
Ing. Lisnerová: Vhodné upozornění článkem v Novinkách.
P. Musil: Možnost mít v každém domě nádoby na separovaný odpad a zaměstnanec obce by
tento odpad vyvážel.
Předsedající: Je to další možný a velmi kvalitní způsob třídění. Je zaveden např. v obci
Olbramovice a souvisí s realizací projektu sběrného dvora a následného ukládání tohoto
tříděného odpadu z domácností přímo do sběrného dvora.
P. Krčál: Za tříděný odpad dostává obec příspěvek?
Ing. Lisnerová, předsedající: Do rozpočtu městyse jde čtvrtletně příspěvek za třídění od firmy
EKOKOM, ročně se jedná o částku cca 120 tis. Kč.

P. Dvořák: Diskutujeme, zda šlapat či nešlapat, což je pravda, ale podstata je mít místo a
kontejnery.
P. Vondrák: Stav kanalizace v dolním konci.
Předsedající: po zjištění havarijní situace bylo obtížně zajistit firmu na provedení opravy v této
části obce, firma VHS byla ochotna zahájit práce zhruba v polovině září. Aktuálně požádala o
posečkání z důvodu dokončení předchozí zakázky.
P. Vondrák: 1. Na Vejpichu u Navrátilových je propadlý chodník. 2. Provádí se deratizace?
Předsedající: O této záležitosti víme a v současné době se řeší, pokud si pamatuji tak deratizace
se v městysi nikdy v minulosti neprováděla a neprovádí se aktuálně ani v současné době.
P. Vondrák: Na městečku chybí cedule označení „Přírodní park Bohdalovsko“, navrhuji
umístnění čelem proti sv. Jánu nebo v místě, kde byly nástěnky, anebo mezi lípy. Navrhuji
možnost výměny staré cedule Správou chráněné krajinné oblasti.
P. Vodrák: Zastupitelstvo prodávalo pozemek a p. Lenka Lisnerová vlastní pozemek st. p.č. 6/1
u Vosáhlových.
Předsedající: Prověřím možnost instalace nové cedule, prověřím a podám informaci o pozemku
před domem Vosáhlových, který je ve vlastnictví p. Lenky Lisnerové a jakým způsobem je
v tomto převodu zapojen městys.
P. Fical: Upozorňuje na dlouhodobé parkování aut na obecních pozemcích, např. u bývalého
zdravotního střediska (modré auto).
Předsedající: Režim parkování není v celém městysi upraven dopravními značkami, pokud auto
má SPZ, nejedná se o vrak a nelze jej z parkovací plochy nechat odtáhnout, tyto záležitosti jsou
především o toleranci a vzájemné ohleduplnosti občanů a majitelů automobilů k dalším
uživatelům parkovacích ploch
P. Krčál: Výměna střechy v KD Bohdalov, jaká bude krytina?
Předsedající: Pálená střešní krytina firmy Tondach Brněnka, červené barvy, režná.
P. Rosecký: Odvodnění kulturního domu.
Předsedající: v dalších letech by byla vhodná oprava fasády KD a při této příležitosti by bylo
vhodné dořešit i odvodnění KD a případně zbudovat odvodňovací chodníčky podél zdí KD
14. Závěr
Předsedající všem přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 21.30 hodin.

Souhrn usnesení č. 4/2017
ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 27.09.2017
v 19:00 hod. v kulturním domě v Bohdalově
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov volí ověřovatele zápisu pana Josefa Dvořáka a pana
Romana Šimůnka.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov doplňuje program zasedání o body:
12.1. Doporučení auditora - projednání záměru 3/2017 a rozhodnutí o pachtu
12.2. Dohoda o členství v JSDH Bohdalov
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov doplňuje program zasedání o bod 12.3. Způsob zveřejňování
zápisů z veřejných zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje doplněný program zasedání
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového
opatření č. 5/2017 Rozpočtové opatření je do výše limitu stanoveného zastupitelstvem městyse
Bohdalov v usnesení 3/2011 a zastupitelstvo konstatuje jeho věcnou správnost.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového
opatření č. 6/2017 Rozpočtové opatření je do výše limitu stanoveného zastupitelstvem městyse
Bohdalov v usnesení 3/2011 a zastupitelstvo konstatuje jeho věcnou správnost.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového
opatření č. 7/2017 Rozpočtové opatření je do výše limitu stanoveného zastupitelstvem městyse
Bohdalov v usnesení 3/2011 a zastupitelstvo konstatuje jeho věcnou správnost.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového
opatření č. 8/2017 Rozpočtové opatření je do výše limitu stanoveného zastupitelstvem městyse
Bohdalov v usnesení 3/2011 a zastupitelstvo konstatuje jeho věcnou správnost.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov odkládá projednání záměru č. 13/2017 do vyjasnění
vznesených připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje uzavření SOD na stavbu Chodník v městysi
Bohdalov – místní část Chroustov s firmou COLAS CZ a.s.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje uzavření SOD na stavbu Výměna střešní krytiny
v KD Bohdalov s firmou Střechokomplex s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje zařazení nemovitého majetku - budovy márnice na hřbitově
st. p. č. 122 do účetní evidence městyse ve výši 40 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí Stanovisko vedení ZŠ a MŠ k připomínkám
z veřejného zasedání zastupitelstva dne 28.6.2017 v Chroustově.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí odstoupení od záměru č. 3/2017 zájemce
pana Františka Hájka, Stržanov č.p. 51 za cenu 10 601 Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům dle
záměru č. 3/2017 tj. parc.č. 1971/1 o výměře 4010 m2 a parc. č. 1971/7 o výměře 40 m2, druh
pozemků vodní plocha ve prospěch zájemce p. Milana Březky, Bohdalov č.p. 138 za cenu
7800,- Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 1 (p. Řepa) Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje uzavření dohody o členství v JSDH Bohdalov s p.
Janem Břízou, bydliště Nové Veselí č.p. 108
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení /p. Dvořák/:
Z důvodu informovanosti občanů zastupitelstvo městyse ukládá starostovi zveřejňovat na
kamenné úřední desce a elektronické úřední desce úplné znění zápisů z veřejných zasedání
zastupitelstev v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 (p. Laštovička) Zdrželi se 3 (Ing. Juda, p. Šimůnek, p.
Řepa) Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení /p. Juda/: Zastupitelstvo městyse odkládá rozhodnutí o plném zveřejňování
zápisů ze zasedání zastupitelstva na další veřejnou schůzi zastupitelstva až po projednání této
záležitosti na pracovním jednání zastupitelstva.
Vzhledem ke schválení usnesení p. Dvořáka, nebylo nutné hlasovat o usnesení navrženém
předsedajícím /Juda/
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 0 Zdrželi se 0
Zápis byl vyhotoven dne 06.10.2017
Zapisovatelka: Marie Bláhová

Ověřovatelé zápisu:

Josef Dvořák, v.r.

Roman Šimůnek, v.r.

Starosta:

Ing. Arnošt Juda, v.r.

