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Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 
29.6.2020 v 19:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 

17.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Nimrichterová, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 18.5.2020, 

d) přijetí dotace v rámci dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu JSDH“, v 

dotačním titulu „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup 

věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020“, 

e) Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2020/03057/OKH/DSM s Olomouckým krajem, IČ 60609460, 

na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení 

jednotky sboru dobrovolných hasičů Bohuslavice, 

f) kupní smlouvu číslo IE-12-800-KSK/2008/2020 s ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, na odkup 

pozemku p.č.st. 161 v k.ú. Bohuslavice nad Moravou a budovy TS SU_0307, 

g) Závěrečný účet obce Bohuslavice za rok 2019 včetně zprávy o přezkumu hospodaření s 

výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 

2019, a to bez výhrad, 

h) Účetní závěrku obce Bohuslavice za rok 2019 podle přílohy „Protokol o schvalování Účetní 

závěrky obce Bohuslavice za rok 2019“, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019, 

i) rozpočtové opatření č. 8/2020, 

j) rozpočtové opatření č. 9/2020, 

k) nabídku firmy MORAVEC group s.r.o., IČ 26861160, na výměnu osvětlení v KD, 

l) záměr prodeje pozemku p.č. 1532/20 a části pozemku p.č. 1532/1 v k.ú. Bohuslavice nad 

Moravou, 

m) záměr prodeje pozemku p.č. 1607/3 v k.ú. Bohuslavice nad Moravou. 

 

 

17.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) informace o veřejném projednávání změny č.1 Územního plánu Bohuslavice. 

 

 

17.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s firmou MORAVEC group s.r.o., IČ 26861160, na 

akci „Výměna osvětlení v KD“.  

 

 

 

 

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

 
   


