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Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 30.10.2019 
v 18:30 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 

 

11.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Nimrichterová, 

b) schvaluje program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 19.9.2019, 

d) Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého 

kraje zastoupený Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, 

příspěvková organizace, IČ: 72556064, 

e) Smlouvu o poskytování služeb tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů s 2K Consulting s.r.o., IČ 

29451990, 

f) Smlouvu o dílo na zpracování bezpečnostní dokumentace pro obec s firmou 2K Consulting s.r.o., IČ 

29451990, 

g) Dodatek č.4 ke Smlouvě č. 3/2006V o provozování a údržbě vodárenských zařízení ze dne 18.9.2006 

s N-systémy s.r.o., IČO: 48393193, 

h) cenovou nabídku na opravu místních komunikací od firmy SUEZ Technický servis s.r.o., 

i) záměr prodloužení smlouvy o nájmu nemovitosti stávajícímu nájemci: části pozemku 180/16 v k.ú. 

Bohuslavice nad Moravou o výměře 100 m2, 

j) ukončení záměrů pořízení DNM dle likvidačního protokolu č.2/2019 ze dne 30.10.2019 a schvaluje 

jeho vyřazení z účtu 042 jako zmařené investice, 

k) poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč pro Hospic na Sv. Kopečku, IČ 73674671, 

l) rozpočtové opatření č. 11/2019, 

m) rozpočtové opatření č. 12/2019, 

n) schvaluje pravidla pro schválení výjimky obcí Bohuslavice pro stavbu autoservisu v plochách 

bydlení v rodinných domech. 

 

11.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) žádost Luboše Pohořelského ze dne 9.10.2019, 

b) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ze dne 24.10.2019, 

c) zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem dne 2.10.2019, 

d) změnu rozpisu rozpočtu 10/2019, 

e) změnu rozpisu rozpočtu 11/2019, 

f) informace ohledně změn územního plánu. 

 

11.D. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce provedením poptávky trhu na opravu střešní krytiny na kapli Svatého Petra a Pavla dle 

výzvy k podání nabídky na akci „Oprava střešní krytiny na kapli Sv. Petra a Pavla“. 

 

 

 

 

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


