Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
konaného dne 24.9. 2010 v 18.00 v KD Bohuslavice
Návrhová komise ve složení: Ing. Stanislava Ryšová, Miroslav Riedel a Mgr. Pavel Dominik
konstatuje, že na dnešním 30. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 12 členů obecního
zastupitelstva.
Řádně omluveni: Eliška Šimoníková, Margit Hrušková a Petr Gaida
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni: Milena Buhlová a Antonín Štefek
Zapisovatelkou byla určena p. Krupová. Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice
vzalo na vědomí:
• Kontrolu usnesení, po které konstatuje, že na posledním jednání obecního zastupitelstva nebylo
přijato ukládací usnesení. Všechna předcházející usnesení byla splněna.
• Výši daňových příjmů za 01 – 08/2010
• Dopis regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko
• Výsledky výzvy na obsazení ordinací lékařů v obecním domě
• Výsledky výzvy na masérské služby a pedikúru a manikúru
• Informaci o investiční výstavbě v roce 2010. Technická infrastruktura pro RD na parcele č.
482, oprava hřbitovní zdi.
• Výkresová dokumentace Rekonstrukce silničního propustku na silnici III/46819
• Projevy vandalství a krádeže na území obce – cenová nabídka bezpečnostní agentury za hlídací
služby
• Vyhodnocení práce obecního zastupitelstva ve volebním období 2006 – 2010
• Vyhodnocení SPRO za období 2008 - 2010
• Informaci o volbách do OZ pro období 2010 – 2014.
• Informace o jednáních rady obce – výměna parcely p.č. 1702/1

•

Vyhodnocení kulturních akcí v minulých měsících a plán na další období.

schválilo:
36/30
a)

Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 08/2010. Celkové příjmy za 01 - 08/2010
činily 12.869.786,25Kč. Zůstatek z roku 2009 10.968.947,85 Kč. Celkové příjmy za 0108/2010 vč. zůstatku z roku 2009 činily 26.573.224,93 Kč. Celkové výdaje za 01-08/2010
činily 21.459.689,65 Kč. Peněžní zůstatek k 31.8. 2010 byl ve výši 5.113.535,28 Kč z této
částky činil zůstatek na běžném účtu 5.080.141,22 Kč, na účtu za domovní odpad
32.534,00Kč a na zvláštním účtu pro financování dotace 860,06 Kč bez výhrad.

b)

Rozpočtové opatření č. 5/2010 bez výhrad.

c)

Nové smlouvy na pojištění budov a vnitřního vybavení v souvislosti se zahájením provozu
Obecního domu Bohuslavice.

d)

Zhotovení nápisů Obecní dům Bohuslavice dle nabídky fy Arsy line.

e)

Opravu chodníku a komunikace dle nabídky fy Fichna Hudeczek.

f)

Nákup vitrín pro úřední desky, stojanů na kola a laviček k Obecnímu domu Bohuslavice.

g)

Schválení výzvy na pronájem hospodářské budovy

h)

Změnu projektu „Technická infrastruktura pro 5 RD, parcela č. 482, k. ú. Bohuslavice u
Hlučína, vzhledem k letošnímu nepříznivému počasí a výsledkům hydrogeologického
průzkumu.

i)

Úpravu časového harmonogramu a provedení víceprací na Opravě ohradní zdi v areálu kostela
v Bohuslavicích.

j)

Provedení opravy místních komunikací dle nabídky fy Autokredit.

k)

Provedení stavby Rekonstrukce silničního propustku na silnici III/46819 za obcí Bohuslavice,
za podmínky, že nebude přerušena autobusová doprava mezi Píští (Závadou) a Bohuslavicemi.

l)

Provedení zaměření, vytýčení a vypracování technické dokumentace pro ohlášení opravy
povrchu místní komunikace na parcelách 631/2 a 631/3.

m) Provedení opravy povrchu komunikace parc. č. 631/2 a 631/3 p. Zdeňkou Blokšovou za
účelem přístupu a dojezdu ke stavební parcele č. 1047/1.
n)

Vydání rozhodnutí na zřízení vjezdu a uložení podzemních sítí na parc. č. 631/2 a 631/3, pro
novostavbu RD na parcelách 1047/1 a 1046/1.

o)

Přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 11.900,- Kč.

p)

Proplacení nevyčerpané dovolené ve výši 21 dnů za rok 2009 starostovi obce propočtem
z měsíční odměny

Ověřovatelé zápisu:

Antonín Štefek

Milena Buhlová

Ing. Kurt Kocián
starosta

Mgr. Pavel Dominik
místostarosta

V Bohuslavicích dne 27. 9. 2010

