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 18.6.2018
v 19:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích
37.A. Zastupitelstvo obce schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

návrhovou komisi ve složení Krejčí, Čulík V.,
schvaluje program zasedání,
zápis z 36. zasedání ze dne 6.6.2018,
výběr firmy Uschemer s.r.o., IČ 27768180 jako dodavatele díla „Přípravné stavební práce pro
osazení kontejnerové sestavy“,
výzvu pro podání nabídky na akci „Zastřešení posezení u kontejnerové sestavy“ a jmenuje
výběrovou komisi ve složení: Čulík J., Nimrichterová, Linhart, náhradník Vlček,
Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo ze dne 7.6.2018 na dílo Kontejnerová sestava s firmou PROSTR
trading, s.r.o., IČ 60778474,
Knihovní řád Místní knihovny v Bohuslavicích s účinností od 1.7.2018,
Závěrečný účet obce Bohuslavice za rok 2017 včetně zprávy o přezkumu hospodaření s výsledkem
„nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2017, a to bez
výhrad,
Účetní závěrku obce Bohuslavice za rok 2017 podle přílohy „Protokol o schvalování Účetní závěrky
obce Bohuslavice za rok 2017“, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017,
rozpočtové opatření č. 6/2017,
Smlouvu o dílo č. 20186207/2/krm s firmou Aktos okna a dveře s.r.o., IČ: 27196798,
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4
kV číslo 18_SOP_01_4121416547 s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035.

37.C. Zastupitelstvo obce pověřuje
a) starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou Uschemer s.r.o., IČ 27768180 na dílo „Přípravné
stavební práce pro osazení kontejnerové sestavy“,
b) starostu obce podpisem Smlouvy o dílo č. 20186207/2/krm s firmou Aktos okna a dveře s.r.o., IČ:
27196798,
c) starostu obce podpisem Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV číslo 18_SOP_01_4121416547 s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247

Müller Miroslav, místostarosta obce Bohuslavice

Vlček Luboš, starosta obce Bohuslavice

