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Usnesení z 36. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 

27.6.2022 v 19:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 
 

 

36.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Drlík, Linhart, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 23.5.2022, 

d) přijetí dotace v rámci Programu na podporu JSDH Dotační titul č.1 „Dotace na pořízení, 

technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění 

akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2022“ od Olomouckého kraje ve výši 8.900,- Kč 

a Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2022/01401/OKH/DSM s Olomouckým krajem, IČ 

60609460, 

e) Kupní smlouvu s Z.M. bytem Zvole na pozemek p.č. 1644 k.ú. Bohuslavice nad Moravou a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

f) nabídku firmy ČSOB Pojišťovna a.s., IČ 45534306 na havarijní pojištění vozidla pro JSDH a 

pověřuje starostu obce podpisem pojistné smlouvy, 

g) cenovou nabídku č. 44b VH/2022 CZ od firmy Petr Elner, IČ 87295920 na zednické práce po 

sanaci zdiva, 

h) rozpočtové opatření č. 7/2022, 

i) rozpočtové opatření č. 8/2022. 

 

36.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) žádost S.S. a M.S. bytem Dubicko o informace k výstavbě rodinných domů v ploše označené ve 

změně č.1 Územního plánu Bohuslavice jako Z1, 

b) změnu rozpisu rozpočtu č. 3/2022. 

 

36.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce přípravou zpracování Územní studie pro plochu označenou v územní plánu jako 

Z1 na prověření možnosti funkčního uspořádání a způsobu zástavby včetně zajištění její 

dopravní a technické obsluhy,  

 

36.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje 

a) žádosti Základní škola a Mateřské školy, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvkové organizace 

o čerpání z rezervního fondu na prodloužení licence Antivirus AVG do výše 16 tisíc Kč,  

b) žádosti Základní škola a Mateřské školy, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvkové organizace 

o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků – základní školy na školní rok 2022/2023, kdy je 

předpokládaný počet žáků základní školy 22. 

 

36.E. Zastupitelstvo obce revokuje 

a) usnesení 35.C.b) ze dne 23.5.2022.  

  

 

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


