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Usnesení  z 4. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 21.1.2019 
v 19:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 
 

4.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Nimrichterová, 

b) schvaluje program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 2.1.2019, 

d) pronájem nebytových prostor p.č. st. 79/2 k.ú. Bohuslavice nad Moravou firmě Jiří John, IČ 

76372642 a to dle podnikatelského záměru uvedeného v její nabídce., 

e) žádost na dotaci pro JSDH z Olomouckého kraje na pořízení 3 ks jednovrstvých ochranných oděvů, 

f) žádost na dotaci z Programu obnovy venkova 2019 na akci „Oprava budovy obecního úřadu a 

navazující budovy občanské vybavenosti“, 

g) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Nadací Charty 77, IČ 00417 904 ve výši 10.000,- Kč, 

h) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Římskokatolickou farností Dubicko, IČ 48428167, na 

restaurování „Cyklu křížové cesty o 14ti Zastavení“ ve výši 35.000,- Kč, 

i) nabídku firmy ASI informační technologie s.r.o., IČ 25864394, na Ginis SQL EKO pro malé 

organizace v provedení GINIS SQL START, 

j) rozpočtové opatření č. 2/2019, 

k) Ideovou studii - technickou specifikaci k akci "Zpracování projektové dokumentace – budova nové 

základní školy v obci Bohuslavice", 

l) Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na akci "Zpracování projektové dokumentace – 

budova nové základní školy v obci Bohuslavice", 

m) hodnotící komisi v rámci výběrového řízení na akci "Zpracování projektové dokumentace – budova 

nové základní školy v obci Bohuslavice" ve složení Vlček, Müller, Linhart. 

 

4.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/2018. 

 

4.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce podepsáním nájemní smlouvy s firmou Jiří John, IČ 76372642, na pronájem 

nebytových prostor p.č. st. 79/2 k.ú. Bohuslavice nad Moravou dle předložené nabídky, 

b) starostu obce upravit do příštího zasedání Program obnovy obce na léta 2016 – 2022 dle 

projednaných připomínek. 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


