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Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 14.12.2020 
v 18:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 

21.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Drlík, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 18.11.2020, 

d) kupní smlouvu na prodej pozemků p.č. 1607/3, p.č. 1607/5 a p.č. 1607/6 v k.ú. Bohuslavice 

nad Moravou, tyto pozemky vzniknou rozdělením pozemku p.č.1607/3 dle GP 482-27/2020, 

e) kupní smlouvu s J.D., bytem Bohuslavice na prodej pozemku p.č. 1532/25 v k.ú. Bohuslavice 

nad Moravou, 

f) zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 1532/1 v k.ú. Bohuslavice nad Moravou, 

g) poskytnutí příspěvku na poskytování registrované sociální služby raná péče pro rok 2021 ve 

výši 12.000,- Kč pro Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, IČ 75095009 formou 

finančního daru a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí daru, 

h) Dodatek č.12 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 25.8.2009 s Jiřím Langem, IČ 

73261769, 

i) Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu pozemku uzavřené dne 19.5.2020 s M.K., 

j) ceník č. 2/2020, 

k) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 O místních poplatcích, 

l) rozpočet obce Bohuslavice na rok 2021 s celkovými příjmy 7.693.500 Kč a celkovými výdaji 

7.693.500 Kč, 

m) Střednědobý výhled rozpočtu obce Bohuslavice na roky 2022 až 2023, 

n) rozpočet Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková 

organizace na rok 2021, 

o) Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice, okres Šumperk, 

příspěvková organizace na roky 2022 až 2023, 

p) rozpočtové opatření č.15/2020, 

q) rozpočtové opatření č.16/2020. 

 

21.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) plán inventur na rok 2020, 

b) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2020 ze dne 23.9.2020, 

c) protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly ze dne 30.11.2020, 

d) zápis z následné řídící kontroly v obci Bohuslavice za 2. pololetí roku 2019, 

e) zápis z následné řídící kontroly v obci Bohuslavice za 1. pololetí roku 2020, 

f) zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem dne 9.12.2020, 

g) zprávu sportovně-kulturního výboru o činnosti v roce 2020 a návrh činnosti na rok 2021, 

h) změnu rozpisu rozpočtu č. 7/2020. 

 

21.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce přípravou Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Nadací Charty 77, IČ 

00417904 ve výši 10.000,- Kč, 
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b) starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy s SDH Bohuslavice o poskytnutí dotace typu 

A ve výši 40.000 Kč. 

 

21.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje 

a) žádosti SDH Bohuslavice o poskytnutí dotace typu A ve výši 40.000 Kč. 

 

 

 

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

 


