OBEC BOHUSLAVICE
IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384
OKRES ŠUMPERK

PSČ 789 72

 583 444 334, 606 055 089

Usnesení z 39. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 24.9.2018
v 18:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích
39.A. Zastupitelstvo obce schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

návrhovou komisi ve složení Linhart, Čulík J,
schvaluje program zasedání,
zápis z 38. zasedání ze dne 6.8.2018,
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Přípravné stavební práce pro osazení kontejnerové sestavy“,
rozpočtové opatření č. 8/2018,
poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč pro Hospic na Sv. Kopečku, IČ 73674671,
Darovací smlouvu s Charitou Zábřeh, IČ 42766796 ze dne 24.9.2018,
záměr pronájmu nebytových prostor v budově na st. parc. č. 79/2 v k.ú. Bohuslavice nad Moravou.

39.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) informace o spolufinancování vyhotovení geometrických plánů na oddělení chodníků od pozemní
komunikace III/31541,
b) protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly ze dne 5.9.2018,
c) zápis z následné řídící kontroly v obci Bohuslavice za 1. pololetí roku 2018,
d) zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem ze dne 12.9.2018,
e) výpověď z nájmu nemovitosti od Ivy Rifflerové, IČ 60976721 a to k 31.12.2018.

39.C. Zastupitelstvo obce pověřuje
a) starostu obce jednáním se Správou silnic Olomouckého kraje vedoucím k vyhotovení
geometrických plánů pro oddělení chodníků od pozemní komunikace III/31541 a
následnému převedení do majetku obec Bohuslavice.
39.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje
a) žádosti ZŠ a MŠ Bohuslavice ze dne 21.9.2018 o čerpání z rezervního fondu na nákup školní lavic a
židlí do výše 11.000,- Kč, školního nábytku do výše 55.000,- Kč, položení podlahové krytiny v I.
třídě do výše 50.000,- Kč, nákup digitálního piana do výše 25.000,- Kč, vybavení IT pracoviště ve
výši 17.503,- Kč a nákup skartovačky do výše 5.720,- Kč.

39.F. Zastupitelstvo obce souhlasí
a) s realizací projektu Základní a Mateřská školy, Bohuslavice, okrese Šumperk, příspěvková
organizace v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Müller Miroslav, místostarosta obce Bohuslavice

Vlček Luboš, starosta obce Bohuslavice

