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Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 
20.3.2023 v 18:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 
 

4.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Nimrichterová, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 30.1.2023, 

d) opravu přístřešku v „areálu zahrady“, 

e) Dodatek k pojistné smlouvě č. 8555299215 u Generali České Pojišťovny a.s. na obecní majetek, 

f) uložení finančních prostředků obce na TV v České spořitelně a.s. na 3měsíce z úrokovou sazbou 

5,7% p.a., 

g) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IP-12-8031854/001 s ČEZ 

Distribuce a.s., IČO 24729035, 

h) opravu automobilu Ford Transit RZ 4M85388, 

i) Dodatek č.5 ke Smlouvě č. 049/2018/EO o zabezpečení knihovnických a informačních služeb, 

j) Smlouvu o postoupení smlouvy o dílo ze dne 18.6.2012 mezi KRAZZER s.r.o. ičo 28598547 a 

Likvidace Odpadů s.r.o. ičo 02758580, 

k) rozpočtové opatření č. 3/2023, 

l) rozpočtové opatření č. 4/2023, 

m) rozpočtové opatření č. 5/2023. 

 

4.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) úpravy startovací plochy pro soutěž hasičů, 

b) další postup při řešení vytápění nové hasičské zbrojnice, 

c) informace starosty obce ve věci možného zabezpečení inventáře v „areálu zahrady“, 

d) informace starosty obce o průběhu přípravy Územní studie, 

e) informace o průběhu a závěrech kontroly ČŠI, 

f) informace ohledně možných dotací na výstavbu nové budovy ZŠ, 

g) postup starosty obce ve věci úklidu u RD Bohuslavice, č.p. 47, 

h) změnu rozpisu rozpočtu č. 2/2023. 

 

4.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce dalším jednáním ohledně opravy parketu v „areálu zahrady“, 

b) starostu obce zpracováním Smlouvy o dílo na výměnu oken do příštího zasedání ZO, 

c) starostu obce dalším jednáním ve věci úpravy plochy před OÚ, 

d) starostu obce dalším jednáním ohledně výstavby FVE u ČOV. 

 

 

4.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje 

a) žádosti Základní školy a Mateřské školy, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace, 

ze dne 20.3.2023 o úpravu rozpočtu - převedení finančních prostředků v rozpočtu školy ze 

mzdových nákladů do provozních nákladů ve výši 110 000,- Kč.    

 

 

  ........................................................   ............................................................  


