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Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 5.2.2018
v 19:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích

32.A. Zastupitelstvo obce schvaluje
návrhovou komisi ve složení Lang, Krejčí,
schvaluje program zasedání,
zápis z 31. zasedání ze dne 17.1.2018,
vyjádření obce Bohuslavice k Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov,
rozpočtové opatření č.2/2018,
projektovou dokumentaci na akci „Kaple Sv. Petra a Pavla“,
cenovou nabídku firmy TIZZI engineering s.r.o. na přípravu a zpracování žádosti o dotaci na akci
„Kaple Sv. Petra a Pavla“ a na přípravu vyúčtování dotace po realizaci údržby,
h) změnu akce „Rekonstrukce elektro v areálu zahrady“ na akci „Rekonstrukce altánu v areálu zahrady
pro zlepšení kulturního života v obci“ a tím rozšíření předmětu akce o výměnu dveří, okna a opravu
fasády na altánu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

32.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) informace ohledně úpravy jízdních řádů,
b) informace k akci „Vybudování sociálního zařízení na fotbalovém hřišti“.

32.C. Zastupitelstvo obce pověřuje
a) starostu obce zajištěním projektové dokumentace na úpravu vnějšího prostředí na ČOV,
b) starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy s Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice o poskytnutí
dotace typu B ve výši 3.000,- Kč,
c) starostu obce zajištěním cenové nabídky na opravu židlí v kulturním domě.

32.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje
a) žádosti Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice o poskytnutí dotace typu B ve výši 3.000,- Kč,
b) žádosti Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice ze dne 24.1.2018 o bezplatný pronájem sálu na den
18.3.2018,

32.E. Zastupitelstvo obce pověřuje
a) Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce Bohuslavice na
odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech
obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Bohuslavice
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce
a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové
nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o
odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského
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nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

Müller Miroslav, místostarosta obce Bohuslavice

Vlček Luboš, starosta obce Bohuslavice

