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Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 27.1.2020 
v 19:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 

 

13.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Nimrichterová, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 9.12.2019, 

d) zápis do kroniky za rok 2009, 

e) Dodatek č.3 ke Smlouvě o ukládání odpadu č.514 s EKO-UNIMED s.r.o. IČ 62303431, 

f) Příkazní smlouvu se Safetynela s.r.o. IČ 7160593 ze dne 27.1.2020, 

g) pořízení Změny č. 1 Územního plánu Bohuslavice, a to zkráceným postupem pořizování změny 

územního plánu v souladu s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon). Změna č. 1 Územního plánu Bohuslavice bude pořizována z 

vlastního podnětu obce. 

 

O pořízení změny č. 1 ÚP Bohuslavice bylo rozhodnuto na podkladu předloženého stanoviska dle § 

55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona, bez kterých není možné o pořízení změny ÚP 

rozhodnout. Jedná se o stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí 

a zemědělství s vyloučením významného vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast s 

vyloučením posouzení návrhu změny z hlediska vlivů na životní prostředí č. j. KUOK 128532/2019 

ze dne 9.12.2019. Z uvedeného stanoviska nevyplynula potřeba posouzení vlivů na životní prostředí 

ani požadavek na zpracování variant řešení. 

 

Obsahem Změny č. 1 Územního plánu Bohuslavice bude následující: 

• vymezení navržené plochy občanského vybavení  

• vypuštění pojmu „Podnikatelská činnost v plochách bydlení v rodinných domech“, kterým se 

rozumí „provozování podnikatelské činnosti na pozemcích staveb pro individuální bydlení v 

objektech do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, s 

možností podsklepení, přičemž vlastní podnikatelskou činností nesmí docházet ke snižování 

kvality prostředí a pohody bydlení ve vymezených plochách individuálního bydlení ani na 

sousedních nebo navazujících plochách“ z podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití textové části výroku 

• aktualizace hranice zastavěného území 

• úprava územního plánu dle platné legislativy, zejména obsahové části výroku. 

 

h) Bc. Luboše Vlčka jako určeného zastupitele pro pořízení Změny č. 1 Územního plánu Bohuslavice, 

i) podání žádosti z Programu obnovy venkova v rámci dotačního titulu 1 a to na akci „Výměna 

osvětlení v KD“, 

j) podání žádosti z Programu obnovy venkova v rámci dotačního titulu 2 a to na akci „Pořízení Změny 

č.1 Územního plánu Bohuslavice“, 

k) podání žádosti z Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a na nákup 

věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 v rámci dotačního titulu 1 a to na pořízení 

ochranných prostředků pro hasiče, 

l) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Nadací Charty 77, IČ 00417 904 ve výši 10.000,- Kč, 

m) poskytnutí příspěvku na poskytování registrované sociální služby raná péče pro rok 2020 ve výši 

12.000,- Kč pro Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, IČ 75095009 a pověřuje starostu 

podpisem Smlouvy o poskytnutí daru, 

n) rozpočtové opatření č. 14/2019, 
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o) rozpočtové opatření č. 1/2020, 

p) rozpočtové opatření č. 2/2020. 

 

13.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) změnu rozpisu rozpočtu č. 13/2019. 

 

13.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy s Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice o poskytnutí 

dotace typu B ve výši 3.000,- Kč. 

 

 

13.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje 

a) žádosti J.Š., bytem Bohuslavice, o bezplatné užití sálu v průběhu února pro přípravku dětí ve 

fotbale pod záštitou TJ Sokol Lesnice, 

b) žádosti Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice o poskytnutí dotace typu B ve výši 3.000 Kč, 

c) žádosti Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice o bezplatný pronájem sálu na den 14.3.2020. 

 

 

 

 

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


