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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 14.12.2022 
v 18:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 
 

 

2.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Nimrichterová, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 31.10.2022, 

d) Dodatek č.14 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 25.8.2009 s Jiřím Langem, IČ 

73261769, 

e) Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 18.5.2020 s M.K., 

f) nový Program obnovy obce Bohuslavice, okr. Šumperk na léta 2022-2026, 

g) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 O místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství, 

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

i) Smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu multifunkčního hřiště s firmou 

CleverFox s.r.o. IČ 29372372, 

j) plánovanou kalkulaci ceny vodného a stočného pro kalendářní rok 2023, 

k) Dodatek č.6_2023 ke Smlouvě č. 3/2006V o provozování a údržbě vodárenských zařízení ze dne 

18.9.2006 s firmou N-Systémy s.r.o., IČ 48393193, 

l) Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů s Vodovodem Pomoraví, IČ 47921129, 

m) Ceník č. 1/2022, 

n) Dodatek č.6 ke Smlouvě o provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod ze dne 18. 

6. 2012 s firmou Krazzer s.r.o, IČ 28598547, 

o) rozpočet obce Bohuslavice na rok 2023 s celkovými příjmy 9.459.000 Kč a celkovými výdaji 

9.459.000 Kč, 

p) Střednědobý výhled rozpočtu obce Bohuslavice na roky 2024 až 2025, 

q) rozpočet Základní školy a mateřské školy Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace na 

rok 2023, 

r) Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Bohuslavice, okres Šumperk, 

příspěvková organizace, na roky 2024 až 2025, 

s) rozpočtové opatření č. 15/2022, 

t) rozpočtové opatření č. 16/2022, 

u) nový situační výkres ke smlouvě s ČEZ Distribuce, IČ 24729035 číslo ČEZd_SoBS VB 34164/IP-

12-8030704/Bohuslavice – parc. č. 170/1 NNk, 

 

 

2.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) informace o provozování Vodovodu Pomoraví, z.s., 

b) plán inventur na rok 2022, 

c) zprávu sportovně-kulturního výboru o činnosti v roce 2022 a návrh činnosti na rok 2023, 

d) změnu rozpisu rozpočtu č. 7/2022, 

e) protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 8.6.2022, 

f) zápis z následné řídící kontroly v obci Bohuslavice za 2. pololetí roku 2021, 

g) zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem dne 16.11.2022, 
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h) Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 od ZŠ a MŠ 

Bohuslavice, 

i) Zprávu ZŠ a MŠ Bohuslavice o hospodaření za rok 2021, 

j) Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2021/2022, 

k) informace ohledně odpadového hospodářství, 

 

 

2.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy s SDH Bohuslavice o poskytnutí dotace typu A ve 

výši 40.000 Kč, 

b) starostu obce dalším jednáním s paní Ž.Š. ohledně možné finanční pomoci ze strany obce  

c) starostu dalším jednáním ve věci opravy schodiště u KD,  

d) starostu obce podpisem smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu 

multifunkčního hřiště s firmou CleverFox s.r.o. IČ 29372372, 

e) starostu zjištěním možných postupů na opravu kaple sv. Josefa, 

f) starostu další přípravou projektu opravy soc. zařízení včetně návrhu řešení topení v celém OÚ, 

g) starostu obce uzavřením smlouvy se společností URBITECH s.r.o., IČ 04572106, 

h) starostu obce dalším jednáním ve věci pořízení mycího stroje v KD Bohuslavice, 

 

 

 

 

2.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje 

a) žádosti SDH Bohuslavice o poskytnutí dotace typu A ve výši 40.000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

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

 


