Zápis
ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 06.11.2019
v 18:00 hod. v kulturním domě v Bohdalově
Přítomni: p. Zdeněk Bradáč, Ing. Arnošt Juda, p. Jitka Krčálová, p. Pavel Laštovička,
Ing. Ivana Lisnerová, Ing. Jiří Novotný, Ing. Stanislav Prokeš, Ing. Ladislav Řepa,
p. Květoslav Šafránek, p. Roman Šimůnek
Omluveni: Ing. Stanislav Mokrý
Občanů: 6
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Bohdalov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:04 starostou městyse Bohdalov (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomno 10 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil zapisovatelkou paní Kateřinu Janščákovou a ověřovateli zápisu určuje
p. Zdeňka Bradáče a pana Romana Šimůnka.
3. Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s body programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
Zpráva o činnosti zastupitelstva městyse od posledního zasedání
Rozpočtové opatření
Záměr městyse č. 7/2019
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje program ustavujícího zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
4.
Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
Předsedající konstatoval, že poslední zasedání se uskutečnilo 9. 10. 2019 a provedl kontrolu
usnesení z tohoto zasedání. Na předchozím zasedání byla přijata mj. usnesení týkající se
- Rozpočtových opatření
- Delegace starosty a místostarosty pro zastupování v jednáních s Městským úřadem
Žďár nad Sázavou ve věci územního plánu
- Schválení darovací smlouvy na vyrovnání ztráty prodejny Coop v Chroustově
- Smlouvy s E.ON Distribuce na zřízení věcných břemen
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Stanovení 17 žadatelů ucházejících se o koupi pozemků v lokalitě Žlíbky 3. etapa
a 4 náhradníků pro jednání o přidělení jednotlivých parcel žadatelům

5.
Zpráva o činnosti zastupitelstva městyse od posledního zasedání
Dne 21.10.2019 se uskutečnilo pracovní jednání zastupitelstva a následně jednání kontrolního
výboru za přítomnosti všech členů zastupitelstvo s žadateli o stavební pozemky v lokalitě
Žlíbky 3. Na tomto jednání byl stanoven postup k přiřazení jednotlivých pozemků žadatelům
o stavební pozemky.
Dále probíhají stavební práce v městysi a uskutečnily se kontrolní dny stavby v lokalitě
Žlíbky 3 a výstavby sběrného dvora odpadů.
6.
Rozpočtová opatření městyse
Předsedající předložil zastupitelstvu městyse rozpočtová opatření č. 13/2019, č. 14/2019
a informoval podrobně o položkách jednotlivých rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření
jsou přílohou tohoto zápisu.
Rozpočtové opatření č. 13/2019 z 14.10.2019
výdaje
56 610 Kč
Rozpočtové opatření č. 14/2019 z 24.10.2019
Příjmy 248 222 Kč
Výdaje 393 322 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového
opatření č. 13/2019 a č. 14/2019. Rozpočtové opatření je do výše limitu stanoveného
zastupitelstvem městyse Bohdalov v usnesení 3/2011 a v usnesení č. 6/2014 a zastupitelstvo
konstatuje jejich věcnou správnost.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
7.
Záměr městyse č. 7/2019
Předsedající seznámil přítomné s obsahem záměru a průběhem jednání s žadateli
dne 21.10.2019.
Konstatoval, že kontrolní výbor ve spolupráci se členy zastupitelstva určil postup pro výběr
žadatelů a přidělení jednotlivých pozemků žadatelům. Zastupitelstvo městyse svým
usnesením na zasedání dne 9.10.2019 stanovilo pořadí, kterým žadatelům bude nabídnuta
koupě a stanovilo pořadí náhradníků.
Předsedající popsal dále průběh společného jednání kontrolního výboru, členů zastupitelstva a
uchazečů o stavební pozemky pro přidělení jednotlivých pozemků žadatelům:
- na jednání se dostavilo 17 uchazečů, z čehož byli 2 náhradníci, kteří nastoupili místo
žadatelů, kteří odstoupili
- všichni uchazeči do tabulky označili 3 parcely, kterým přiřadili číslo 1-3 dle jejich priority
koupě pozemku, uchazeči vyplňovali tabulku v pořadí dle data přijetí žádosti
- v 1. kole byla parcela přidělena tomu, kdo měl jako jediný označen parcelu prioritou 1, takto
bylo přiděleno 7 parcel jednotlivým žadatelům
- ve 2. kole uchazeči označili zbývající parcely prioritou 1 a 2, byly přiděleny 4 parcely
- ve 3. kole jednali žadatelé, kteří měli shodu v prioritách na jednotlivých parcelách, byla dána
možnost dohody a následně probíhalo losování o zbývající parcely
- byl dán prostor k dohodě mezi uchazeči
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- na jednání bylo přiděleno celkem 16 pozemků, 1 pozemek po losování zůstal neobsazen,
žadatel po losování odstoupil
- rozdělení pozemků je přílohou zápisu, předsedající přílohu přítomným přečetl
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje prodej stavebních pozemků v lokalitě Žlíbky 3,
v k.ú. Bohdalov, dle přílohy č.1 tohoto zápisu. Cenu pozemků je 700 Kč plus DPH za 1 m2.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
8.
Různé
K tomuto bodu nebylo jednáno.
9.
Diskuse
V průběhu diskuse byly vzneseny následující podněty, připomínky a dotazy občanů:
- poděkování zastupitelstvu za rekonstrukci osvětlení a chodníku ke starému
zdravotnímu středisku
- prodej 18. parcely v lokalitě Žlíbky 3
- reakce na kritiku zpevnění místní komunikace za Naturamylem, nejedná se
o zhodnocení soukromého pozemku u stavební parcely, možné ověřit v nahlížení do
KN
- užívání obecních pozemků občany bez souhlasu městyse (ukládání dřeva na obecní
pozemky, parkování aut, znečišťování komunikace), možné postihy – zveřejnění
v Novinkách, upozornění ostatními občany, úřední upomínka
- vznášení požadavků občany a upozorňování na nedostatky - nevyvážené vnímání práv
a povinností občany, ze strany zastupitelstva tolerance polopravd a neoprávněných
výtek od některých občanů, nutnost osvěty v udržování pořádku v obci
- havarijní stav mostu v dolním konci, řešení objížďky v době rekonstrukce v roce 2020
- přetíženost nákladní a zemědělskou dopravou v městysi, komunikace s vedením
a řídiči Agrasu
- realizace dalších chodníků v Bohdalově: kolem školní zahrady, směr Pokojov a dolní
konec v horizontu 3 let, bude snaha do konce volebního období
- instalace zrcadla na křižovatku u bývalého zdravotního střediska
- možnost úpravy dopravního značení nebo přidání přechodu pro chodce u hasičské
zbrojnice
- termín zahájení integrovaného dopravního systému Vysočiny
- obsazená parkoviště před MŠ, možnost osazení dopravních značek povolujících
vyhrazené parkování pouze pro mateřskou školu, úřad městyse a zdravotní středisko
- dopravní značení u mlýna směr Žlíbky
10.

Závěr

Předsedající všem přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil v 19:15 hodin.
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Souhrn usnesení č. 5/2019
ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 06.11.2019
v 18:00 hod. v kulturním domě v Bohdalově
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje program ustavujícího zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového
opatření č. 13/2019 a č. 14/2019. Rozpočtové opatření je do výše limitu stanoveného
zastupitelstvem městyse Bohdalov v usnesení 3/2011 a v usnesení č. 6/2014 a zastupitelstvo
konstatuje jejich věcnou správnost.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje prodej stavebních pozemků v lokalitě Žlíbky 3,
v k.ú. Bohdalov, dle přílohy č.1 tohoto zápisu. Cenu pozemků je 700 Kč plus DPH za 1 m2.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

Zápis byl vyhotoven dne 07.11.2019
Zapisovatelka: Kateřina Janščáková

Ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Bradáč

Roman Šimůnek

Starosta:

Ing. Arnošt Juda
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