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Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 
10.5.2021 v 18:30 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 

24.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Drlík, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 17.3.2021, 

d) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 21_SOBS01_4121783577 s ČEZ Distribuce 

a.s., IČ: 24729035, 

e) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 21_SOBS01_4121784396 s ČEZ Distribuce 

a.s., IČ: 24729035, 

f) zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na DA pro JSDH, 

g) přijetí dotace na pořízení dopravního prostředku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve 

výši 100.000,- Kč od Olomouckého kraje a Smlouvu o poskytnutí dotace č. 

2021/01491/OKH/DSM s Olomouckým krajem, IČ 60609460, 

h) nájemní smlouvu s Š.R. na část pozemku 1532/1 k.ú. Bohuslavice nad Moravou, 

i) zveřejnění záměru pronájmu p.č. st.157 k.ú. Bohuslavice nad Moravou, 

j) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1644 k.ú. Bohuslavice nad Moravou, 

k) zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Bohuslavice nad Moravou, 

l) provozní úpravy na sběrném místě odpadu, 

m) Závěrečný účet obce Bohuslavice za rok 2020 včetně zprávy o přezkumu hospodaření s 

výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 

2020 a to bez výhrad, 

n) Účetní závěrku obce Bohuslavice za rok 2020 podle přílohy „Protokol o schvalování Účetní 

závěrky obce Bohuslavice za rok 2020“, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020, 

o) rozpočtové opatření č. 7/2021, 

p) zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 1532/40 a části pozemku p.č. 1532/4 

v k.ú. Bohuslavice nad Moravou za účelem umístění zařízení „Z-BOX“, 

q) zápis do kroniky za rok 2011, 

r) zápis do kroniky za rok 2012, 

s) zápis do kroniky za rok 2013, 

t) zápis do kroniky za rok 2014, 

 

24.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) informace o průběhu přípravy projektu na výměnu veřejného osvětlení. 

 

24.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce jednáním se zájemci o ubytování v nájemním domě. 

 

 

 

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


