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Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 
27.4.2020 v 18:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 

15.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Nimrichterová, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 26.2.2020, 

d) Dodatek č.2 ke Smlouvě č. 049/2018/EO o zabezpečení knihovnických a informačních služeb 

s městem Mohelnice, IČ 00303038, 

e) Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě s firmou Safetynela s.r.o., IČ 07160593, 

f) záměr pronájmu části pozemku p.č. 180/16 v k.ú. Bohuslavice nad Moravou, 

g) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

8006676/VB01, Bohuslavice - Směr Lukavice, TS, NNK, 

h) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

8006713/VB01, Bohuslavice - Směr Dubicko, TS, NNK, 

i) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod s Krazzer s.r.o.,  

IČ 28598547, 

j) zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby „Výměna osvětlení v KD“, 

k) odstoupení od žádosti dotace POV 2020 od Olomouckého kraje, 

l) podání žádosti účelové investiční dotace pro jednotky obcí na pořízení nového DA, 

m) účetní závěrku vlastní PO podle přílohy „Protokol o schvalování účetní závěrky účetní jednotky ZŠ  

a MŠ Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace za rok 2019", sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2019, včetně hospodářského výsledku za rok 2019 – zisk z hlavní činnosti 

ve výši 48.485,22 Kč a jeho převod do rezervního fondu ve výši 48.485,22 Kč, 

n) realizaci projektu ZŠ a MŠ Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace v rámci výzvy 

02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

o) rozpočtové opatření č. 4/2020, 

p) rozpočtové opatření č. 5/2020, 

q) rozpočtové opatření č. 6/2020, 

r) ceník č. 1/2020. 

 

15.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) informace starosty o krizových opatřeních v rámci COVID-19, 

b) informace o uzavření silnice Zábřeh - Leština, 

c) informace o přijatých dotacích od Olomouckého kraje, 

d) změnu rozpisu rozpočtu č. 2/2020, 

e) změnu rozpisu rozpočtu č. 3/2020. 

 

15.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje 

a) žádosti I. R. ze dne 22.4.2020, 

b) žádosti ZŠ a MŠ Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace ze dne 24.4.2020 o povolení 

provést výměnu vchodových dveří, dále o převedení finančních prostředků z Rezervního fondu do 

Investičního fondu do výše 100.000,- Kč a o čerpání z Investičního fondu na malování budovy 

mateřské a základní školy do výše 62.000,- Kč a na výměnu vchodových dveří do výše 38.000,- Kč. 

 

 

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


