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Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 18.2.2019 
v 19:00 na Obecním úřadě v Bohuslavicích 

 

5.A. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení Linhart, Nimrichterová, 

b) schvaluje program zasedání, 

c) zápis z minulého zasedání ze dne 21.1.2019, 

d) inventarizaci majetku obce Bohuslavice ke dni 31.12.2018, 

e) nabídku firmy AKTOS OKNA DVEŘE s.r.o. na realizaci výměny oken v navazující budově 

obecního úřadu, 

f) rozhodnutí o výběru dodavatele na akci „Zpracování projektové dokumentace – budova nové 

základní školy v obci Bohuslavice“. Vítězem se stala firma Ing. Roman Unzeitig, IČ 73160369, 

g) smlouvu o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace – budova nové základní školy v obci 

Bohuslavice“ s Ing. Roman Unzeitig, IČ 73160369, 

h) rozpočtové opatření č. 3/2019. 

 

5.B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

a) Výroční zprávu obce Bohuslavice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018, 

b) Výroční zprávu ZŠ a MŠ Bohuslavice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018, 

c) informace ohledně těžby v lomu Vitošov, 

d) změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2019. 

 

5.C. Zastupitelstvo obce pověřuje 

a) starostu obce provedením průzkumu trhu pro nákup sekačky, 

b) starostu obce provedením průzkumu trhu pro opravu fasády, 

c) starostu obce podpisem smlouvy o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace – budova nové 

základní školy v obci Bohuslavice“ s Ing. Roman Unzeitig, IČ 73160369, 

d) starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy s Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice o poskytnutí 

dotace typu B ve výši 3.000,- Kč. 

 

5.D. Zastupitelstvo obce vyhovuje 

a) žádosti Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice o poskytnutí dotace typu B ve výši 3.000,- Kč, 

b) žádosti Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice o bezplatný pronájem sálu na den 30.3.2018. 

 

5.E. Zastupitelstvo obce revokuje 

a) usnesení 4.A.f) ze 4. jednání zastupitelstva konaného dne 21.1.2019. 

 

 

 

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

 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


