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Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 

31.1.2022 v 18:30 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 
 

 

32.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Drlík, Linhart, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 13.12.2021, 

d) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Nadací Charty 77, IČ 00417904 ve výši 10.000,- 

Kč, 

e) Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Veřejné osvětlení v obci 

Bohuslavice – I. etapa“, 

f) podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova od Olomouckého kraje na akci 

„Veřejné osvětlení v obci Bohuslavice – I. etapa“, 

g) podání žádosti o dotaci v rámci programu 13_02_Program na podporu JSDH 2022 na nákup 2ks 

zásahové obuvi, 

h) Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb – provoz mapového serveru GObec ze dne 

11.3.2015 s firmou GPlus s.r.o., IČ 45537691, 

i) rozpočtové opatření č. 17/2021, 

j) rozpočtové opatření č. 1/2022, 

k) objednávku pro Uschemer s.r.o., IČ 27768180 na technický dozor investora na stavbu „Veřejné 

osvětlení v obci Bohuslavice – I. etapa“. 

 

 

32.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) informace kolem úprav vjezdu na pozemek p.č. 1603/1 a p.č. 1603/2 k.ú. Bohuslavice nad 

Moravou, 

b) změnu rozpisu rozpočtu 11/2021, 

c) změnu rozpisu rozpočtu 1/2022. 

 

 

32.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

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

00417904 ve výši 10.000,- Kč,  

b) starostu obce jednáním s firmou VIAGEM a.s. o koupi pozemku p.č. 1411/1 a p.č. 396/1 k.ú. 

Bohuslavice nad Moravou, 

c) starostu obce podpisem Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení v obci Bohuslavice – I. 

etapa“ s firmou Emontas, s.r.o., IČ 25883551, a to po uplynutí zákonné lhůty na odvolání všech 

účastníků pokud nebude žádné odvolání podáno. 

 

 

 

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

 


