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Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 
23.2.2022 v 18:30 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 

 

33.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Drlík, Linhart, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 31.1.2022, 

d) Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. 1171000083 s firmou SPP CZ, 

a.s., IČ 28488016, 

e) Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. 1171000084 s firmou SPP CZ, 

a.s., IČ 28488016, 

f) Kupní smlouvu č. POP022209 s firmou VIAGEM Lesy s.r.o. IČ 08930317 ve výši 16.073,- Kč, 

g) Kupní smlouvu č. TPA022202 s firmou VIAGEM Lesy s.r.o. IČ 08930317 ve výši 65.820,- Kč, 

h) Dodatek č.4 ke Smlouvě č. 049/2018/EO o zabezpečení knihovnických a informačních služeb 

s Městem Mohelnice, IČ 00303038, 

i) rozpočtové opatření č. 2/2022, 

j) Dodatek č.1 Příkazní smlouvy s Daňovým poradenstvím Tomáš Paclík, a.s. IČ 26849534. 

 

 

33.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) informace o veřejné zakázce „Veřejné osvětlení v obci Bohuslavice – I. etapa“, 

b) informace o možnostech financování nové budovy ZŠ. 

 

 

33.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce podpisem Dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. 

1171000083 s firmou SPP CZ, a.s., IČ 28488016,  

b) starostu obce podpisem Dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. 

1171000084 s firmou SPP CZ, a.s., IČ 28488016, 

c) starostu obce podpisem Kupní smlouvy č. POP022209 s firmou VIAGEM Lesy s.r.o. IČ 

08930317 ve výši 16.073,- Kč, 

d) starostu obce podpisem Kupní smlouvy č. TPA022202 s firmou VIAGEM Lesy s.r.o. IČ 

08930317 ve výši 65.820,- Kč, 

e) starostu obce podpisem Dodatku č.4 ke Smlouvě č. 049/2018/EO o zabezpečení knihovnických 

a informačních služeb s Městem Mohelnice, IČ 00303038, 

f) starostu obce přípravou výběrového řízení na řešení vlhkosti zdiva v budově základní školy. 

 

 

 

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

 


