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Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 9.12.2019 
v 18:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 

12.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Nimrichterová, 

b) schvaluje program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 30.10.2019, 

d) Smlouvu o dílo s Ing. arch. Vladimírem Dujkou, IČ 14639351 na změnu územního plánu, 

e) vystoupení ze spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., IČ 04148002 v souladu s čl. VI odst. 3 písm. 

a) stanov spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. a to k 31.12.2019, 

f) Darovací smlouvu s Charitou Zábřeh, IČ 42766796 ze dne 9.12.2019, 

g) rozpočtové opatření č. 13/2019, 

h) Dodatek č.11 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 25.8.2009 s Jiřím Langem, IČ 

73261769, 

i) Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 30.8.2019 s L.P., bytem Bohuslavice, 

j) OZV č. 1/2019 O místních poplatcích, 

k) Směrnici č.1/2019 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu 

obce Bohuslavice, 

l) Dodatek č.3 ke Smlouvě o provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod ze dne 18. 6. 2012 

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

m) Ceník č. 1/2019, 

n) rozpočet obce Bohuslavice na rok 2020 s celkovými příjmy 8.154.000 Kč a celkovými výdaji 

8.154.000 Kč, 

o) Střednědobý výhled rozpočtu obce Bohuslavice na roky 2021 až 2022, 

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

rok 2020, 

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

příspěvková organizace, na roky 2021 až 2022, 

r) cenovou nabídku firmy Uschemer s.r.o., IČ 27768180 na zpracování projektové dokumentace na akci 

"Osvětlení v KD". 

 

12.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) informace předsedy představenstva Jednoty, spotřebního družstva Zábřeh o problematickém 

financování prodejen potravin v malých obcích, 

b) informace k rekonstrukci vedení NN v obci Bohuslavice, 

c) informace ohledně neobdržení žádné oficiální nabídky na akci „Oprava střešní krytiny na kapli      

Sv. Petra a Pavla“, 

d) změnu rozpisu rozpočtu č. 12/2019, 

e) zprávu sportovně-kulturního výboru o činnosti v roce 2019 a návrh činnosti na rok 2020, 

f) plán inventur na rok 2019, 

g) Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2018/2019. 

 

12.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 k uzavření veřejnoprávní smlouvy s P. L., Bohuslavice, o poskytnutí dotace typu B ve 

výši 3.000 Kč. 
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12.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje 

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

b) žádosti P. L., Bohuslavice, o poskytnutí dotace typu B ve výši 3.000 Kč, 

c) žádosti ZŠ a MŠ Bohuslavice, o čerpání rezervního fondu ve výši 13.040 Kč na nákup 2ks skříní. 

 

 

 

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


