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Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 
14.10.2020 v 18:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 

19.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Drlík, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 26.8.2020, 

d) zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 1607/3 k.ú. Bohuslavice nad Moravou, 

e) Darovací smlouvu s Charitou Zábřeh, IČ 42766796, na finanční dar ve výši 35.000,- Kč, 

f) Dodatek č.4 ke Smlouvě o ukládání odpadu č.514 s EKO-UNIMED s.r.o., IČ 62303431, 

g) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.122020 s firmou s MORAVEC group s.r.o., IČ 26861160, 

který obsahuje dodání nouzového osvětlení na WC, 

h) cenovou nabídku firmy Vít Kvasničák, IČ 03521982, na výmalbu kulturního domu, 

i) způsob zpracování větví pro občany, 

j) Smlouvu o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas s firmou Neogenia 

s.r.o., IČ 29198950, 

k) Licenční smlouvu k předmětu duševního vlastnictví s firmou 2K Consulting s.r.o., IČ 

29451990, 

l) Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 20.5.2020 

s firmou Jiří Mach, IČ 02649888, 

m) rozpočtové opatření č. 13/2020, 

n) rozpočtové opatření č. 14/2020, 

o) Darovací smlouvu s Unií rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice z.s., IČ 22763333. 

 

 

19.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2020, 

b) změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2020. 

 

 

19.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce jednáním se žadateli o koupi pozemku p.č. 1532/25 v k.ú. Bohuslavice nad 

Moravou, 

b) starostu obce přípravou nájemní smlouvy s žadatelkou Š.R. o dlouhodobý pronájem části 

pozemku p.č. 1532/1 k.ú. Bohuslavice nad Moravou. 

 

 

19.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje 

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

o čerpání z rezervního fondu na nákup webových stránek ve výši 25.000 Kč a na nákup 2ks 

UV-C lamp ve výši 4.580,- Kč.  
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19.E.a) Zastupitelstvo obce Bohuslavice po projednání: 

1. rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných ke Změně č. 1 Územního plánu Bohuslavice. 

Rozhodnutí o námitkách je součástí Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Bohuslavice. 

 

2. ověřilo, že změna č.1 Územního plánu Bohuslavice není v rozporu: 

a) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválenou Vládou 

České republiky dne 15.4.2015; Aktualizace č. 2 PUR ČR a aktualizace č. 3 PUR ČR ze dne 

2.9.2019, závazné dnem 1.10.2019, 

b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 3 schválenými 

usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 25.2.2019, s nabytím účinnosti dne 19.3.2019; 

Aktualizace č. 2a účinná od 15.11.2019, 

c) se stanovisky dotčených orgánů, 

d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaným dne 27.8.2020 pod č.j. KUOK 

93598/2020. 

 

3. vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů změnu č. 1 Územního plánu Bohuslavice, který 

obsahuje následující části: 

Příloha č. 1 – Územní plán Bohuslavice ve znění změny č. 1 – textová část 

Příloha č. 2 – Územní plán Bohuslavice ve znění změny č. 1 – grafická část 

Příloha č. 3 - Textová část odůvodnění Územního plánu Bohuslavice ve znění změny č. 1 

Příloha č. 4 – Grafická část odůvodnění Územního plánu Bohuslavice ve znění změny č. 1 

 

 

 

 
 Müller Miroslav, místostarosta obce Bohuslavice Vlček Luboš, starosta obce Bohuslavice 

 


