
OBEC BOHUSLAVICE 
IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 

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

 
 

 
Usnesení z 34. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 

13.4.2022 v 18:30 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 
 

 

34.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Drlík, Linhart, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 23.2.2022, 

d) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Veřejné osvětlení v obci Bohuslavice – I. Etapa“ ze dne 

2.3.2022 s firmou Emontas, s.r.o. IČ 25883551, 

e) Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů s firmou TextilEco, a.s., IČ 28101766, 

f) cenovou nabídku č. 44 VH/2022 CZ od firmy Petr Elner, IČ 87295920 na sanaci zdiva, 

g) podmínky rybolovu na „Rybníčku“, 

h) darovací smlouvu s Unií rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice, z.s. IČ 22763333 ve výši 3.000,- Kč, 

i) rozpočtové opatření č. 3/2022, 

j) rozpočtové opatření č. 4/2022, 

k) inventarizaci majetku obce Bohuslavice ke dni 31.12.2021, 

l) Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-22-244 s firmou RPA Dotace s.r.o., 

m) Plán pro krizové situace s účinností do 30.9.2022, 

n) Dodatek č.1 ke smlouvě – Smlouva o odběru a zpracování bioodpadu s firmou Antonín Zbořil, 

IČ 01189361 jako dopravce a firmou Martin Zbořil, IČ 87644215 jako zpracovatelem, 

 

 

34.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) informace ohledně poruchy kanalizace, která byla způsobena stavbou přeložky NN a veřejného 

osvětlení, 

b) informace o černé skládce na pozemku p.č. 1532/11 k.ú. Bohuslavice nad Moravou a následným 

využíváním tohoto pozemku, 

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. 2/2022. 

 

 

34.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce jednáním o možnostech využívání hloubky pozemků pro stavbu RD,  

b) starostu obce výběrovým řízením na zhotovení dětského hřiště v areálu MŠ, 

c) starostu obce uzavřením havarijního pojištění na nový DA pro JSDH Bohuslavice. 

 

 

34.E. Zastupitelstvo obce revokuje 

a) usnesení 33.A.f) ze dne 23.2.2022 o kupní smlouvě č. POP022209 s firmou VIAGEM Lesy 

s.r.o. IČ 08930317.  

 

 

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


