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Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 19.9.2019 
v 18:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 

 

10.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Nimrichterová, 

b) schvaluje program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 22.7.2019, 

d) zařazení L.P. do seznamu žadatelů o byt v ND, 

e) navýšení ceny za obytnou plochu a vedlejší plochu v nájemním domě č.p. 65 na 29,75 Kč/m2 

s účinností od 1.1.2020, 

f) Dodatek č.2 k nájemní smlouvě ze dne 30.6.1999 s R. Š., 

g) Dodatek č.3 k nájemní smlouvě ze dne 30.10.2013 s D. L., 

h) Dodatek č.3 k nájemní smlouvě ze dne 11.2.1998 s F. Ž., 

i) Dodatek č.3 k nájemní smlouvě ze dne 25.9.2013 s M. P., 

j) Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 30.7.2010 s J. K., 

k) rozpočtové opatření č. 9/2019, 

l) rozpočtové opatření č. 10/2019. 

 

10.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) informace ohledně jednání o navýšení ceny za dopravní obslužnost, 

b) informace ohledně koupě akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., 

c) změnu rozpisu rozpočtu 8/2019, 

d) změnu rozpisu rozpočtu 9/2019, 

e) informace ohledně projektové dokumentace nové budovy školy, 

f) protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly ze dne 22.8.2019, 

g) zápis z následné řídící kontroly v obci Bohuslavice za 1. pololetí roku 2019. 

 

10.C. Zastupitelstvo obce vyhovuje 

a) žádosti V. Č. ze dne 11.9.2019, 

b) žádosti ZŠ a MŠ Bohuslavice ze dne 18.9.2019 o čerpání finančních prostředků z Investičního fondu 

na nákup a pokládku podlahové krytiny v chodbě ZŠ ve výši 34.246,- Kč a čerpání finančních 

prostředků z Rezervního fondu na nákup 3ks kancelářských židlí ve výši 6.279,- Kč, na nákup 

sestavy skříněk ve výši 30.420,- Kč a na nákup didaktických cvičebních a relaxačních pomůcek ve 

výši 44.110,- Kč. 

 

10.D. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce přípravou na změnu územního plánu dle žádosti V.Č. ze dne 11.9.2019, 

b) starostu obce přípravou na změnu územního plánu v místě nové budovy školy. 

 

 

 

 

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


