Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
konaného dne 13. 12. 2007 v 18.00 v sále KD Bohuslavice

Návrhová komise ve složení: Mgr. Pavel Dominik, p. Milena Buhlová, Vilém Kocián konstatuje, že na
dnešním 9. zasedání obecního zastupitelstva je p'ítomno 11 )len* obecního zastupitelstva. +ádn,
omluveni jsou Mgr. Dagmar Fojtíková, Leo Vitásek, Miroslav Riedel, Antonín Štefek.
Ov,'ovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Petr Gajda a Margita Hrušková. Zapisovatelkou byla ur)ena
p. Karla Krupová. Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice
vzalo na v#domí:
• Kontrolu usnesení
• Na posledním 8. jednání obecního zastupitelstva dne 25. 10. 2007 nebylo p'ijato ukládací usnesení.
Všechna p'edcházející usnesení byla spln,na
• Informaci o pr*b,hu investi)ní výstavby v roce 2007
• Sd,lení Ú'adu pro zastupování státu ve v,cech majetkových k p'evodu pozemk* státu na
nichž jsou umíst,ny t,lesa místních komunikací
• Informaci o zám,ru prodeje parcely ). 1554/10 v k. ú Bohuslavice u Hlu)ína.
• Informaci o p'íprav, zm,ny ). V Územního plánu obce Bohuslavice
• Informaci o pr*b,hu zpracování Strategického plánu obce Bohuslavice
• Informaci starosty o jednání rady obce
• Informaci o p'ipravovaných kulturních akcích na období 12/2007 – 01/2008
schválilo:
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a) Výsledky hospoda'ení obce Bohuslavice za 01 – 11/2007. Celkové p'íjmy za 01-11/2007 v).
z*statku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 )inily 19.112.639,58 K.. Celkové výdaje za 01-11/2007
)inily 15.149.274,63 K.. Pen#žní z3statek k 30. 11. 2007 byl ve výši 3.963.364,95 K.. Z této )ástky
)inil z*statek na b,žném ú)tu 1.865.658,45 K. na ú)tu za domovní odpad 97.706,50 K. a na ú)tu
SPOROINVESTU 2.000.000 K. bez výhrad
b) Rozpo)tové opa'ení ). 7/2007 bez výhrad
c) Rozpo)et obce Bohuslavice na rok 2008 bez výhrad
d) Sociální fond obce ve výši
e) Rozpo)et Sdružení obcí Hlu)ínska na rok 2008 bez výhrad
f) Plán investi)ní výstavby a zpracování projektové dokumentace na rok 2008
g) Pravidla rozpo)tového provizoria Svazku obcí mikroregionu Hlu)ínska na období od 1. 1. 2008 do
schválení rozpo)tu svazku na rok 2008, t. j. m,sí)ní rozpo)et p'íjm* a výdaj* ve výši 1/12 vstupního
rozpo)tu p'íjm* a výdaj* rozpo)tu svazku obcí mikroregionu Hlu)ínska na rok 2007
h) Pokyn k provedení inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2007 a složení inventariza)ních
komisí
i) Bezúplatný p'evod pozemk* parcela ). 1765/5 o vým,'e 72 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu)ína ve
vlastnictví Jaroslava a Anny Skovajsové do vlastnictví Obce Bohuslavice.
m) Darovací smlouvu o bezúplatném p'evodu parcel ). 1765/5 o vým,'e 72 m2 k. ú. Bohuslavice
Hlu)ína uzav'enou mezi Jaroslavem a Annou Skovajsovými a Obcí Bohuslavice.
n) Zpracování „Zadání zm,ny ). IV. Územního plánu obce Bohuslavice.
o) Sociáln, ekonomickou analýzu obce Bohuslavice.
p) zpracování „Zadání zm,na ). IV Územního plánu obce v následujících bodech:
1. Rozparcelování zahrady p. Viléma Kocura vpravo na konci obce sm,rem k Závad, pro
výstavbu 6 rodinných domk* v). komunikace, která bude navazovat na ul. Záhumenní.
Schválená Zm,na ). III ÚP umožKuje parcelu zastav,t pouze u silnice.

2. Zm,nu navrženého poldru u parcely Leo Štefka na výstavbu RD po provedených terénních
úpravách. Schválená zm,na ). III ÚP neumožKuje parcelu zastav,t RD.
3. Návrh na spojovací komunikaci mezi ul. Opavskou a Lipovou (Emil Nev'ela, Lampa, J. a A.
Menšíkovi) Schválená zm,na ). III obsahuje pouze slepou komunikaci k A. Menšíkovi.
uložilo
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a) Komisi místního rozvoje zpracovat a p'edložit na p'íští jednání rady obce specifikaci požadavk* na
vypracování „Zadání zm,ny ). V. Územního plánu obce Bohuslavice“
Zodpovídá: p. Riedel, Termín: do 20. 1. 2008

Ov,'ovatelé zápisu:

Ing. Kurt Kocián
starosta

Bohuslavicích dne 13. 12. 2007

Mgr. Pavel Dominik
místostarosta

