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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 10.12.2018 
v 18:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 

2.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Nimrichterová, 

b) schvaluje program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 19.11.2018, 

d) Ceník č. 1/2018, 

e) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 O místních poplatcích, 

f) Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 25.8.2009 s Jiřím Langem, IČ 73261769, 

g) Dodatek č.13 ke Smlouvě o nájmu bytu s E.Z., Bohuslavice , 

h) měsíční odměny za výkon funkcí takto: starosta 22.000,- Kč/měs., místostarosta 10.000,- Kč/měs., 

předsedové výborů 1.500 Kč/měs. a ostatní členové zastupitelstva 1.000,- Kč/měs. a jejich 

poskytování od 1.1.2019, 

i) rozpočet obce Bohuslavice na rok 2019 s celkovými příjmy 7.648.000,- Kč, celkovými výdaji 

7.011.500 Kč a financováním ve výši -636.500 Kč, 

j) Střednědobý výhled rozpočtu obce Bohuslavice na roky 2020 až 2021, 

k) rozpočet Základní školy a mateřská školy Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace na 

rok 2019, 

l) Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřská školy Bohuslavice, okres Šumperk, 

příspěvková organizace, na roky 2020 až 2021, 

m) přijetí nového zaměstnance na 0,5 úvazku a tudíž navýšení počtu zaměstnanců v úřadu, 

n) Směrnici pro práci s osobními údaji č. 1/2018, 

o) příkazní smlouvu č. 301/2018 s firmou Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o., IČ 05931614, 

p) pronájem nebytových prostor p.č. st. 79/2 k.ú. Bohuslavice nad Moravou firmě R&M CENTRAL 

s.r.o. a to za podmínek dodržení podnikatelského záměru uvedeného v její nabídce. 

 

2.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) změnu rozpisu rozpočtu č. 8/2018, 

b) plán inventur na rok 2018, 

c) informace o zrušení telefonního automatu na obci, 

d) informace o Programu obnovy obce. 

 

2.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy s SDH Bohuslavice o poskytnutí dotace 

typu A ve výši 40.000,- Kč, 

b) starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy s SDH Bohuslavice o poskytnutí dotace 

typu B ve výši 3.000,- Kč, 

c) starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy s P. L. Bohuslavice, o poskytnutí dotace 

typu B ve výši 3.000,- Kč, 

d) starostu obce podepsáním nájemní smlouvy s firmou R&M CENTRAL s.r.o., IČ 05839807, na 

pronájem nebytových prostor p.č. st. 79/2 k.ú. Bohuslavice nad Moravou dle předložené nabídky. 
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2.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje 

a) žádosti SDH Bohuslavice o poskytnutí dotace typu A ve výši 40.000,- Kč, 

b) žádosti SDH Bohuslavice o poskytnutí dotace typu B ve výši 3.000,- Kč, 

c) žádosti P. L., Bohuslavice, o poskytnutí dotace typu B ve výši 3.000,- Kč. 
 

2.E. Zastupitelstvo obce souhlasí 

a) dle § 84 odst. 2 písm. p/ zákona o obcích se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem 

zastupitelstva obce Martinem Kutalem jako pracovníkem údržby a péče o veřejnou zeleň, 

b) dle § 84 odst. 2 písm. p/ zákona o obcích se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem 

zastupitelstva obce Karlem Drlíkem jako zpracovatelem fotodokumentace z obecních akcí. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


