Usnesení
ze 5. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice

konaného dne 26. 4. 2007 v 18.00 v sále KD Bohuslavice
Návrhová komise ve složení: Mgr. Pavel Dominik, Ing. Magdaléna Birtková a Antonín Štefek
konstatuje, že na dnešním 5. zasedání obecního zastupitelstva je p)ítomno 13 ,len- obecního
zastupitelstva, 2 ,lenové, p. Petr Gaida a Vilém Kocián jsou )ádn2 omluveni. Ov2)ovateli zápisu a
usnesení byli zvoleni p. Milena Buhlová a Eliška Šimoníková. Obecní zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice
vzalo na v$domí:
•

Kontrolu usnesení
o Na posledním 4. jednání obecního zastupitelstva dne 22. 2. 2007 nebylo p)ijato
ukládací usnesení. Všechna p)edcházející usnesení byla spln2na
• Rozpo,tové opat)ení ,. 2/2007
• Informaci o zahájení a dosavadním pr-b2hu stavby „Parkovišt2 u kostela“
• Informaci o zahájení a dosavadním pr-b2hu stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul.
Záhumenní
• Informaci o dokon,ení a p)edání projektové dokumentace a vystavení žádosti o stavební
povolení na stavbu „Obecní d-m Bohuslavice – p)ístavba a stavební úpravy“
• Informaci o nezískání dotace na h)išt2 ZŠ z nadace @EZ
• Nabídky na provedení ov2)ení ú,etní uzáv2rky a správnosti, úplnosti a pr-kaznosti ú,etnictví
obce
• Informaci o provedené kontrole a vy,išt2ní kanalizace na ulicích Sokolské a ,ásti Okružní.
Vizuální kontrola kanalizace prokázala špatný stav kanalizace na ul. Sokolské a havarijní stav
na ul. Okružní
• Zprávu o výsledcích p)ezkoumání hospoda)ení dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlu,ínska za rok 2006
• Zprávu kontrolní a revizní komise SOH ze dne 30. 3. 2007 o výsledku kontroly hospoda)ení
Sdružení obcí Hlu,ínska za rok 2006
• Zprávu o výsledcích p)ezkoumání hospoda)ení dobrovolného Svazku obcí mikroregionu
Hlu,ínska za rok 2006
• Zprávu kontrolní a revizní komise SOMH ze dne 7. 3. 2007 o výsledku kontroly hospoda)ení
Sdružení obcí Hlu,ínska za rok 2006
• Informaci starosty o jednáních rady obce
a doporu,il ke schválení
schválilo:
4/5
a)
Výsledky hospoda)ení obce Bohuslavice za 01 – 03/2007. Celkové p(íjmy za 01-03/2007 v,.
z-statku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 ,inily 7.650.264,78 K.. Celkové výdaje za 01-03/2006
,inily 2.242.931,37 K.. Pen$žní z3statek k 31. 3. 2007 byl ve výši 5.407.333,41 K. z této ,ástky ,inil
z-statek na b2žném ú,tu 895.306,91 K. na ú,tu za domovní odpad 12.026,50 K. a na ú,tu
SPOROINVESTU 4.500.000 K. bez výhrad a doporu,uje obecnímu zastupitelstvu ke schválení
b)
Rozpo,tové opat)ení ,. 3/2007 bez výhrad
c)
Smlouvu o dílo na „Parkovišt2 u kostela“
d)
Provedení opravy chodníku a vjezdu k RD ,. 209 dle nabídky fy Zamtherm
e)
Provedení 4 ks p)ípojek a prodloužení vodovodu a plynovodu dle nabídky fy Gassmont
f)
Výb2r jednotlivých prvk-, dodavatele a SOD na vybavení d2tských h)išH v zastav2né ,ásti
obce (p)ed OÚ, za samoobsluhou)

g)
Vy,lenit ze stavby „Obecní d-m Bohuslavice – p)ístavba a stavební úpravy“ realizaci
Rekonstrukce objektu hospodá)ské budovy (bývalá klubovna Svazarmu) @OV a objekt garáže a dílen.
Rekonstrukci tohoto objektu v,. @OV a obj. garáží a dílen provést p)ed stavbou Obecního domu a
zajistit tak v p)edstihu p)est2hování obecního ú)adu
h)
Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav obj. „Kilovn2“ na bydlení
i)
Podání nové žádosti na dotaci na h)išt2 ZŠ na regionální nadaci @EZ
j)
Zpracování projektové dokumentace náhrady luxfer- a vým2nu oken v t2locvi,n2 ZŠ
k)
Zám2r ve)ejn2 nabídnout zájemc-m (developer-m) parcelu ,. 1554/10 k. ú. Bohuslavice u
Hlu,ína za ú,elem vybudování infrastruktury a výstavby rodinných domkl)
Pro vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domk- zpracovat projektovou
dokumentaci na „Prodloužení a odbo,ku z ul. Bolatické, prodloužení bezejmenné odbo,ky z ul. Polní
a odbo,ky z ul. Opavské
m)
Bezúplatný p)evod pozemk- parcela ,. 795/3 k. ú. Bohuslavice o vým2)e 435 m2 ve
vlastnictví Antonína a Vlasty Menšíkových a Josefa a Moniky Menšíkových do vlastnictví Obce
Bohuslavice.
n)
Darovací smlouvu o bezúplatném p)evodu parcely ,. 795/3 k. ú. Bohuslavice u Hlu,ína o
vým2)e 435 m2 uzav)enou mezi Antonínem a Vlastou Menšíkovými a Josefem a Monikou
Menšíkovými a Obcí Bohuslavice.
o)
Záv2re,ný ú,et Sdružení obcí Hlu,ínska za rok 2006 s vyjád)ením souhlasu s celoro,ním
hospoda)ením a to bez výhrad
p)
Záv2re,ný ú,et Svazku obcí mikroregionu Hlu,ínska za rok 2006 s vyjád)ením souhlasu
s celoro,ním hospoda)ením a to bez výhrad
r)
Jmenování komise pro stanovení dalšího postupu oprav místních komunikací. Komise bude
sestavena z ,len- komise místního rozvoje a kontrolního výboru. P)edsedou komise ur,uje p.
Miroslava Riedla. Komise posoudí stav místních komunikací a ur,í aktuální po)adí oprav jako podklad
pro kv2tnové jednání rady obce dne 16. 5. 2007.
Ov2)ovatelé zápisu:

Ing. Kurt Kocián
starosta
V Bohuslavicích dne 30. 4. 2007

Mgr. Pavel Dominik
místostarosta

