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Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 31.10.2022 
v 19:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 
 
 

 

1.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Nimrichterová, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 17.10.2022, 

d) dodatek k objednávce služeb komunikačního systému MUNIPOLIS ze dne 16.10.2020 

s poskytovatelem Munipolis s.r.o., IČ 29198950 s trváním plnění do 30.10.2023 za cenu 

790 Kč/měs.,  

e) rozpočtové opatření č.13/2022, 

f) rozpočtové opatření č.14/2022, 

g) zařazení paní B.K., bytem Bohuslavice na seznam žadatelů o byt v obecním domě 

h) darovací smlouvu s Marií Habichovou, IČ 48748676 ve výši 3000 Kč, 

i) Jednací řád zastupitelstva obce Bohuslavice. 

j) zveřejnění záměru prodloužení smlouvy o nájmu nemovitosti stávajícímu nájemci na část pozemku 

180/16 k.ú. Bohuslavice nad Moravou o výměře 30 m2 

k) zveřejnění záměru prodloužení smlouvy o nájmu nemovitosti stávajícímu nájemci na část pozemku 

180/16 k.ú. Bohuslavice nad Moravou o výměře 100 m2 

l) rozpočtové opatření č.12/2022. 

 

 

1.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2022, 

b) konání akce Vítání občánků v neděli 6.11.2022, 

c) seznámení se s kurzem GDPR všech zastupitelů,  

d) vyhlášení výběrového řízení na pozici referent státní správy a samosprávy a účetní ZŠ a MŠ na dobu 

MD a RD naší stávající pracovnice, 

e) protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 7.9.2022, 

f) zápis z následné řídící kontroly v obci Bohuslavice za 1. pololetí roku 2022, 

g) změnu rozpisu rozpočtu č.5/2022. 

 

 

1.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce podpisem dodatku k objednávce služeb komunikačního systému MUNIPOLIS ze dne 

16.10.2020 s poskytovatelem Munipolis s.r.o., IČ 29198950 s trváním plnění do 30.10.2023 za cenu 

790 Kč/měs., 

b) starostu obce přípravou Programu obnovy obce Bohuslavice na léta 2022-2026, 

c) starostu obce poptávkou dalších firem na zapravení zdiva na fasádě budovy ZŠ Bohuslavice, 

d) starostu obce sdělením zamítavého stanoviska ve věci žádosti paní S.P. bytem Bohuslavice ze dne 

16.8.2022 o odkup pozemku p.č. 1532/11 k.ú. Bohuslavice nad Moravou. 
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1.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje 

a) žádosti FC Dubicko IČ 42766753 ze dne 25.10.2022 o zapůjčení sálu pro tréninky kategorie žáků, 

podrobnosti budou upřesněny dle volných kapacit sálu v KD Bohuslavice,  

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

70987335, ze dne 4.10.2022 o navýšení rozpočtu ve výši 80.000,- Kč z důvodu navýšení cen energií, 

c) žádosti SDH Bohuslavice, IČ 64094898 ze dne 31.10.2022 o prominutí nájmu na akci konanou dne 

22.10.2022, 

d) žádosti SDH Dubicko o poskytnutí prostor v KD Bohuslavice pro tréninky oddílu mladých hasičů 

v zimním období, podrobnosti budou upřesněny dle volných kapacit sálu v KD Bohuslavice. 

1.E. Zastupitelstvo obce souhlasí 

a) dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem 

zastupitelstva obce Martinem Kutalem, jako pracovníkem údržby a péče o veřejnou zeleň. 

 

 

 

 

 

 

  ........................................................   ............................................................  
 Vlček Luboš, místostarosta obce Bohuslavice Tomáš Kuchařík, starosta obce Bohuslavice 


