OBEC BOHUSLAVICE
IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384
OKRES ŠUMPERK

PSČ 789 72

 583 444 334, 606 055 089

Usnesení z 37. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne
23.8.2022 v 18:30 na Obecním úřadě v Bohuslavicích
37.A. Zastupitelstvo obce schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

návrhovou komisi ve složení Drlík, Linhart,
program zasedání,
zápis z minulého zasedání ze dne 27.6.2022,
Smlouvu o dílo číslo 01/US/2022 s Ing. arch. Vladimír Dujka, IČ 14639351 na akci „Územní
studie Bohuslavice – lokalita Severozápad“,
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ
Distribuce, IČ 24729035 číslo ČEZd_SoBS VB 34164/IP-12-8030704/Bohuslavice – parc. č.
170/1 NNk,
dodatek k cenové nabídce 44b VH/2022 CZ od firmy OCHRANA – DŘEVA s.r.o., IČ
05659965,
cenovou nabídku NB2022-0027 od Vít Kvasničák, IČ 03521982 na výmalbu školy po
provedených stavebních úpravách,
Smlouvu o nájmu movité věci s VDC Kancelářská technika s.r.o., IČ 25607201,
cenovou nabídku na opravu dětského hřiště od J. Kopa, Výroba nábytku na zakázku
IČ:87412691
zařazení Z.Š. bytem Bohuslavice do seznamu žadatelů o nájemní byt,
rozpočtové opatření č. 9/2022,
rozpočtové opatření č. 10/2022,
rozpočtové opatření č. 11/2022,
cenovou nabídku firmy Daniel Plhák, IČ 67721061 na nové vstupní dveře na obecní úřad,
schvaluje cenovou nabídku firmy Ing. Roman Unzeitig, IČ 73160369 na úpravu projektové
dokumentace nové budovy školy kvůli snížení energetické náročnosti budovy.

37.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) změnu rozpisu rozpočtu č. 4/2022,
b) žádost paní S.P. bytem Bohuslavice.

37.C. Zastupitelstvo obce pověřuje
a) starostu obce podpisem Smlouvy o dílo číslo 01/US/2022 s Ing. arch. Vladimír Dujka, IČ
14639351 na akci „Územní studie Bohuslavice – lokalita Severozápad“,
b) starostu obce podpisem Smlouvy o nájmu movité věci s VDC Kancelářská technika s.r.o., IČ
25607201.

37.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje
a) žádosti Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace
o čerpání z rezervního fondu na výměnu podlahy v budově školy do výše 66 tisíc Kč.
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