
OBEC BOHUSLAVICE 
IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 

OKRES ŠUMPERK            PSČ 789 72           583 444 334, 606 055 089 

 
 

 
Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 

18.10.2021 v 19:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 
 

 

29.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Drlík, Linhart, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 1.9.2021, 

d) projektovou dokumentaci na nové veřejné osvětlení v obci, 

e) objednávku na řešení vlastnických vztahů pozemku p.č. 1577 k.ú. Bohuslavice nad 

Moravou pro potřebu stavby nového veřejného osvětlení v obci, 

f) cenovou nabídku firmy Osigeno veřejné zakázky a dotace s.r.o., IČ 05931614 na 

výběrové řízení k akci „Veřejné osvětlení v obci Bohuslavice“, 

g) příkazní smlouvu s firmou Osigeno veřejné zakázky a dotace s.r.o., IČ 05931614 k akci 

„Veřejné osvětlení v obci Bohuslavice“, 

h) Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/2039/2021 č. kontaktu 1115780132, 

1118540646 s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, 

i) Dodatek č.5 ke Smlouvě o provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod s 

firmou Krazzer s.r.o., IČ 28598547, 

j) nabídku Víta Kvasničáka, IČ 03521982 na výmalbu jídelny a vchodu do obecního 

úřadu, 

k) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 

IV-12-8021844/VB01 Bohuslavice, č.parc. 38/8 s ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, 

l) rozpočtové opatření č. 14/2021, 

m) rozpočtové opatření č. 15/2021. 

 

29.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 od 

ZŠ a MŠ Bohuslavice, 

b) Zprávu ZŠ a MŠ Bohuslavice o hospodaření za rok 2020, 

c) Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2020/2021, 

d) protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly ze dne 15.9.2021, 

e) zápis z následné řídící kontroly v obci Bohuslavice za 1. pololetí roku 2021, 

f) změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2021. 

 

29.E. Zastupitelstvo obce jmenuje 

a) Květoslava Linharta do školské rady ZŠ a MŠ Bohuslavice, okres Šumperk, 

příspěvková organizace.  

 

  

  

  ...............................................................  

 Vlček Luboš, starosta obce Bohuslavice 


