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OKRES ŠUMPERK

PSČ 789 72

 583 444 334, 606 055 089

Usnesení z 36. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 6.6.2018
v 18:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích
36.A. Zastupitelstvo obce schvaluje
návrhovou komisi ve složení Krejčí, Čulík V.,
schvaluje program zasedání,
zápis z 35. zasedání ze dne 23.5.2018,
Zpracovatelskou smlouvu s firmou Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o., IČ 05931614,
podání žádosti o vzájemné vypořádání nemovitosti kolem silnice III/31541 s Olomouckým krajem,
Dodatek ke smlouvě na dodávku kopie programového produktu, k převodu práv jeho užití na
nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu s firmou Gordic spol. s.r.o., IČ 479013783,
g) cenovou nabídku č. S 2303/2018 na výměnu okna v altánu v areálu zahrady od firmy AKTOS
OKNA A DVEŘE s.r.o., IČ: 27196798,
h) upravenou nabídku firmy Prostr Trading s.ro. na akci „Kontejnerová sestava“, cena dodávky bude
686.780,- Kč bez DPH,
i) výzvu pro podání nabídky na akci „Přípravné stavební práce pro osazení kontejnerové sestavy“.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

36.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem ze dne 16.5.2018.

36.E. Zastupitelstvo obce stanovuje
a) počet 9 členů zastupitelstva obce Bohuslavice i pro následující volební období v letech 2018 až
2022.

36.F. Zastupitelstvo obce po projednání ověřilo
a) že Územní plán Bohuslavice není v rozporu:

a) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválenou
Vládou České republiky dne 15.04.2015;
b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 schválenými
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22.04.2011, s nabytím účinnosti dne
14.07.2011;
c) se stanovisky dotčených orgánů;
d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaným dne 06.11.2017 pod č.j.
KUOK 108966/2017.
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36.G. Zastupitelstvo obce po projednání vydává
a) v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Územní plán Bohuslavice, který obsahuje následující
části:
 Příloha č. 1 – Územní plán Bohuslavice – textová část
 Příloha č. 2 – Územní plán Bohuslavice – grafická část
 Příloha č. 3 - Textová část odůvodnění Územního plánu Bohuslavice
 Příloha č. 4 – Grafická část odůvodnění Územního plánu Bohuslavice

Müller Miroslav, místostarosta obce Bohuslavice

Vlček Luboš, starosta obce Bohuslavice

