Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bohatice konaného dne 30. 10,20L9

UsNEsENí

ze zasedání Zastupitelstva obce Bohatice,
konaného dne úteqý 30. í0. 20í9 od 18:00 hodin.
(usnesení é.28t2O19 - 32l2O19|
NavrženÝ a zveřeiněnÝ proqram iednání zastupitelstva obce:

Program:

lnformace o předchozích usneseních a činnosti OÚ

í) Schválení programu

2)
3)
4)
5)
6)

Kontrolní výbor
Finanění výbor
Surovinová politika Libereckého kraje
Rozpočtovéopatřeni č.412019
Ostatní

í) Usnesení č.28/20í9- Schválení programu

Zastupitelstvo obce Bohatice schvaluje program jednání v novém znění:

Program:
í) Schválení programu
2} Kontrolní výbor
3) Finanění výbor
4) Surovinová politika Libereckého kraje
5) Rozpoětové opatřeni é.412019

Výsledek hlasování:

pro
proti
zdrželise

4 (E. Lacková, Š.Žáková, L. Luxíková, J. Kováč)
0
0

2) Usnesení č. 29/20í9 - Kontrolní vÝbor
Zastupitelstvo obce Bohatice:
odvoIává z funkce předsedy kontrolního výboru paní Radku Kubátovou a volí předsedou
kontrolního výboru paní Evu Lackovou.

Výsledek hlasování:

pro
proti
zdrželise

4 (E. Lacková, Š.Žáková, L, Luxíková, J. Kováč)
0
0

3) Usnesení ě. 30/2019 - FinančnívÝbor
Zastupitelstvo obce Bohatice:
vo!í členem finančníhovýboru paní Gabrielu Dvořákovou.

Výsledek hlasování:

pro
proti
zdrželise

3 (E. Lacková, L. Luxíková, J. Kováč)
0
1 (Š.Žáková)

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bohatice konaného dne 30. L0.20L9

4) Usnesení č. 31/20í9 - Surovinová politika Libereckého kraie
Zastupitelstvo obce Bohatice:
navrhuje vložit do Surovinové politiky Libereckého kraje tyto podmínky, změny a připomínky:
nesouhlas obce Bohatice s těžbou pod hladinou podzemnívody
příspěvek obci Bohatice na vybudování nezávislého zdroje vody - vodojemu
dohoda mezitěžaři a obcí Bohatice o kompenzaciza zhoršení životníchpodmínek
(s odvoláním na ,,škodu z provozní činnosti" dle § 2924 zákona 89/2012 Sb.)
průjezdní váhy na výjezdu z pískovny
podrobné průzkumnépráce budou před zahájením těžby poskytnuty obci Bohatice
podrobný průběžnýmonitoring hladiny vody Bohatického potoka a studní bude taktéž
obci Bohatice poskytnut
z výsledků průzkumných prací stanovit podmínky za jakých je těžba ještě vzhledem k
ochraně zdroje vody a zájmům obyvatelstva přijatelná
str. 241: chybně uvedeno, že obec Peňoltice pod Ralskem souhlasí s těžbou. Obec
Pertoltice pod Ralskem má vydané platné nesouhlasné stanovisko
str. 230: chybně uvedeno, že všechny dotčenéorgány s těžbou souhlasily, Obec
Bohatice a Pertoltice pod Ralskem se záměrem nesouhlasily a nesouhlasí. Zároveň
nesouhlasí většinovívlastníci pozemků ve stanoveném dobývacím prostoru.
str. 230: chybně uvedena obec Bohatice u Zákup - pouze obec Bohatice
str. 231: 8,4,46 vodovodní řad je vybudovaný - místo vybudování vodovodního řadu
vybudování vodojemu a zároveň prohloubení stávajících studní občanůmobce
Bohatice do vydatnějších křídových zvodní
Přesnou formulací připomínek a jejich zasláním se pověřuje starosta obce,

-

-

Výsledek hlasování:

pro
proti

zdrželi se

4 (E. Lacková, Š.Žáková, L, Luxíková, J, Kováč)
0
0

5) Usnesení č. 32120í9 - Rozpočtovéopatření č. 4/20í9
Zastupitelstvo obce Bohatice
schvaluje rozpočtovéopatření č,412019, kteqým se navyšujípříjmy o 30 300,- Kč a činí
6 240 983,2í Kč, uýdaje se snižujío 720 322,- Ké a činí5 33í 318,50 Kč, Schválený návrh
rozpočtovéhoopatření č. 412019je přílohou tohoto usnesení,
:

Výsledek hlasování:
pro
4 (E. Lacková, Š.Žáková, L. Luxíková, J. Kováč)
proti
0
zdrželi se
0

M-á

Atorr

Ladislava Luxíková

JiříKováč

místostarostka

starosta

V Bohaticích dne 5. 11,2019

