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Usnesení z 35. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 
23.5.2022 v 19:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 

 

35.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Drlík, Linhart, 

b) program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 13.4.2022, 

d) Protokol o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Dětské hřiště pro MŠ Bohuslavice“ ze dne 

23.5.2022 a vítěze výběrového řízení firmu 3D PROGRAM s.r.o., IČ 01965549, 

e) úpravu sjezdu na pozemek p.č. 1601/1 k.ú. Bohuslavice nad Moravou s tou podmínkou, že 

maximální nosnost chodníku je 3,5 t, 

f) Dodatek č.19 ke Smlouvě o výpůjčce se Základní a Mateřskou školou Bohuslavice, okres 

Šumperk, příspěvková organizace, 

g) Závěrečný účet obce Bohuslavice za rok 2021 včetně zprávy o přezkumu hospodaření s 

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

2021 a to bez výhrad, 

h) Účetní závěrku obce Bohuslavice za rok 2021 podle přílohy „Protokol o schvalování Účetní 

závěrky obce Bohuslavice za rok 2021“, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021, 

i) budoucí využití části pozemku p.č. 716/11 a p.č. 1534/2 k.ú. Bohuslavice pro účely vybudování 

příjezdové komunikace za účelem výstavby RD na pozemku p.č. 75/5 k.ú. Bohuslavice nad 

Moravou, 

j) darovací smlouvu s Marií Habichovou, IČ 48748676 ve výši 3.000,- Kč, 

k) objednávku na zaměření inženýrských sítí dle nabídky Litovelská geodezie, s.r.o., IČ 03464351, 

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

m) žádost P.V. o pronájem obecního bytu a zařazuje P.V. do seznamu žadatelů, 

n) přijetí dotace v rámci Programu obnovy venkova na akci „Veřejné osvětlení v obci Bohuslavice 

– I. etapa“ ve výši 600 tisíc Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2022/01239/OSR/DSM s 

Olomouckým krajem, IČ 60609460, na tuto akci, 

o) rozpočtové opatření č. 5/2022, 

p) rozpočtové opatření č. 6/2022, 

q) Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny 0,4 kV (NN) číslo 22_SOP_01_4121962126 s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, 

r) účetní závěrku vlastní PO podle přílohy „Protokol o schvalování účetní závěrky účetní jednotky 

ZŠ a MŠ Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace za rok 2021“, sestavenou k 

rozvahovému dni 31.12.2021, včetně hospodářského výsledku za rok 2021 – zisk z hlavní 

činnosti ve výši 10 061,52 Kč a jeho převod do rezervního fondu ve výši 10 061,52 Kč 

 

 

35.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) informace ohledně územní studie k ÚP. 

 

 

35.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 



OBEC BOHUSLAVICE 
IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 

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

 
 

a) starostu obce podpisem smlouvy o dílo na akci „Dětské hřiště pro MŠ Bohuslavice“ s firmou 

3D PROGRAM s.r.o., IČ 01965549,  

b) starostu obce podpisem Pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla s Generali Česká 

pojišťovna, IČ 45272956 na automobil Ford Transit, 6M6 5543. 

35.E. Zastupitelstvo obce stanovuje 

a) dle § 67 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění počet členů zastupitelstva v 

následujícím volebním období na 9 členů.  

 

 

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

 


