Usnesení
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice

konaného dne 22. 2. 2007 v 18.00 v sále KD Bohuslavice
Návrhová komise ve složení: Mgr. Pavel Dominik, Miroslav Riedel, Eliška Šimoníková, konstatuje, že
na dnešním 4. zasedání obecního zastupitelstva je p&ítomno 14 (len) obecního zastupitelstva, 1 (lenka
Ing. Stanislava Ryšová je &ádn- omluvena. Ov-&ovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Petr Gajda, Leo
Vitásek. Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice
vzalo na v"domí:
- Kontrolu usnesení
Na posledním 3. jednání obecního zastupitelstva dne 28. 12. 2007 nebylo p&ijato ukládací
usnesení. Všechna p&edcházející usnesení byla spln-na
- Informaci o realizaci komplexních pozemkových úprav na katastru obce Bohuslavice
p&ednesenou pracovníky Pozemkového ú&adu Opava
- Informaci starosty o hospoda&ení SOH v roce 2006 s p&íjmy ve výši 1.466.139,22 a výdaji ve
výši 1.026.620,25 dle p&edloženého návrhu. Hospoda&ení SOH bylo vyv-šeno na ú&ední
desce obce Bohuslavice v dob- od 15. 1. do 30. 1. 2007. Záv-re(ný ú(et SOH za rok 2007
bude p&edložen obecnímu zastupitelstvu ke schválení po auditu hospoda&ení
- Zprávu o výsledcích p&ezkoumání hospoda&ení obce Bohuslavice za rok 2006
- Zprávu o výsledcích p&ezkoumání p&ísp-vkové organizace ZS a MŠ Bohuslavice za rok 2006
- Úpravu platu starosty obce dle na&ízení vlády (. 614/2006, kterým bylo zm-n-no na&ízení
vlády (. 37/2003
- Informaci starosty obce o stavu v p&íprav- investi(ní výstavby v roce 2007
- Informaci starosty o jednání a záv-rech sn-mu Sdružení obcí Hlu(ínska
- Informaci starosty o jednání rady obce
schválilo:
3/4
a) Záv-re(ný ú(et obce Bohuslavice za rok 2006 dle § 53 zákona (. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn-ní
pozd-jších p&edpis) a dle § 17 zákona (. 250/2000 Sb., o rozpo(tových pravidlech územních
samosprávných celk), ve zn-ní pozd-jších p&edpis). Projednávání záv-re(ného ú(tu se uzavírá
vyjád&ením souhlasu s celoro(ním hospoda&ením s výhradou. P&i p&ezkoumání hospoda&ení obce dle §
2 a 3 zákona (. 420/2004 Sb. byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjišt-ny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatk) uvedených pod písmenem c). Dle 13 odst. 1 písm. b) zákona (. 420/2004 Sb. je
obec povinna p&ijmout opat&ení k náprav- chyb a nedostatk) uvedených ve zpráv- o kontrole
hospoda&ení a podat o tom písemnou zprávu kontrolorovi pov-&enému &ízením p&ezkoumání
hospoda&ení obce nejpozd-ji do 15 dn) po projednání této zprávy spolu se záv-re(ným ú(tem v
zastupitelstvu obce.
Návrh opat&ení:
1. Za&adit Územní plán a jeho zm-ny (. I a II, hrazený OÚ Opava a M-Ú Hlu(ín, do nehmotného
majetku obce Bohuslavice
Zodpovídá: ú(etní obce
Termín: do 8. 3. 2007
2. D)sledn- uplatIovat v souladu s platnými zákony a platnými p&edpisy p&i plánování výdaj) obce
schvalovací postupy &ídící kontroly vykonávanými správcem rozpo(tu a p&íkazcem operace. Dbát p&i
uskute(Iování rozpo(tových výdaj) zvýšené pozornosti, provád-t kontrolu rozpo(tového hospoda&ení
pravideln-, pr)b-žn- a systematicky tak, aby nemohlo dojít ke klasifikaci porušení rozpo(tové kázn-.
Zodpovídá: ú(etní obce (správce rozpo(tu)
starosta obce (p&íkazce)
Termín: pr)b-žnZáv-re(ný ú(et byl s výše uvedenou výhradou a navrženým opat&ením schválen obecním
zastupitelstvem

b) Záv-re(ný ú(et p&ísp-vkové organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2006 dle § 53 zákona (.
128/2000 Sb., o obcích, ve zn-ní pozd-jších p&edpis) a dle § 17 zákona (. 250/2000 Sb., o
rozpo(tových pravidlech územních samosprávných celk), ve zn-ní pozd-jších p&edpis). Projednávání
záv-re(ného ú(tu se uzavírá vyjád&ením souhlasu s celoro(ním hospoda&ením bez výhrad.
c) Výsledky inventarizace majetku obce Bohuslavice k 31. 12. 2006
d) Rozpo(tové opat&ení (.1/2007 bez výhrad
e) V souladu s na&ízením vlády (. 37/2003 Sb., které bylo zm-n-no na&ízením vlády (. 614/2006 o
m-sí(ních odm-nách a p&íplatcích (len)m zastupitelstev obcí následující
m-sí(ní odm-ny
neuvoln-ných (len) obecního zastupitelstva:
místostarosta obce Mgr. Pavel Dominik (neuvoln-ný)
7.000,- K(
(len rady obce (neuvoln-ný)
1.350,- K(
p&edseda finan(ního výboru (neuvoln-ný)
1.000,- K(
p&edseda kontrolního výboru (neuvoln-ný)
1.000,- K(
p&edseda komise pro místní rozvoj (neuvoln-ný)
1.000,- K(
p&edseda kulturní komise (neuvoln-ný)
1.000,- K(
(len zastupitelstva obce, (len výbor) a komisí, m-sí(n- (neuvoln-ný)
450,- K(
(len výbor) a komisí, ne(len obecního zastupitelstva
za sch)zi komise nebo výboru
400,- K(
f) Dodatek (. 1 k SOD na zhotovení dokumentace pro vydání ÚR, SP dokumentaci pro ve&ejnou
sout-ž a realizaci, výkon AD a dokumentaci interiéru stavby „Obecní d)m Bohuslavice – p&ístavba a
stavební úpravy“, kterým se navyšuje cena o 110.000, K( bez DPH t. j. o 130.900,- K( v(. DPH na
celkovou (ástku 832.881,- K( v(. DPH
g) Instalaci 3 (4) ks retardér) na komunikaci Polní dle p&iloženého ná(rtku
h) Vybudování 2 ks d-tských h&išO v lokalit- u obecního ú&adu a za samoobsluhou na konci sm-rem
k Závad-, v rozsahu v-ži(ka se skluzavkou, šestihranná šplhací souprava a dv- zví&átka na pružin- v(.
lavi(ek na posezení. Soupravy budou poptány u výrobc). P&ípravu území , kotvení jednotlivých prvk)
a zásyp provedou pracovníci obce. Výb-r dodavatele provede komise místního rozvoje.
i) Návrh smlouvy o ú(elové dotaci ve výši 400. 000,- K( uzav&enou mezi obcí Bohuslavice a SK
Bohuslavice
j) Ú(elovou dotaci SDH Bohuslavice na opravu sout-žní st&íka(ky ve výši 40.000,- K( (50.000,- K().
Na dotaci bude uzav&ena mezi obcí a SDH smlouva. Kontrolou využití dotace pov-&uje obecní
zastupitelstvo kontrolní výbor.
k) Ú(elovou dotaci florbalovému klubu FC Vlašák Bohuslavice na pronájem hal a t-locvi(en a
zap)j(ení mantinel) ve výši 30.000, K(. Na dotaci bude uzav&ena smlouva mezi obcí a FC ZŠ
Bohuslavice. Kontrolou využití dotace pov-&uje obecní zastupitelstvo kontrolní výbor.
l) Uspo&ádání Setkání schol a scholek m-st a obcí Hlu(ínska v Bohuslavicích v sobotu dne 20. 10.
2007
m) Ú(ast starosty obce na tématické studijní cest- starost) Hlu(ínska a úhradu podílu 50 % náklad) na
tuto cestu
Ov-&ovatelé usnesení:
Ing. Kurt Kocián
starosta
V Bohuslavicích dne 22. 2. 2007

Mgr. Pavel Dominik
místostarosta

