Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
konaného dne 21. 2. 2008 v 18.00 v KD Bohuslavice

Návrhová komise ve složení: Ing. Magda Birtková, Mgr. Pavel Dominik, Miroslav Riedel konstatuje,
že na dnešním 10. zasedání obecního zastupitelstva je p'ítomno 13 )len* obecního zastupitelstva.
+ádn, omluveni jsou paní Margita Hrušková a pan Petr Gajda.
Ov,'ovateli zápisu a usnesení byli zvoleni pan Robert Lasák a pan Antonín Štefek. Zapisovatelkou byla
ur)ena p. Karla Krupová. Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice
vzalo na v domí:
•
Kontrolu usnesení
•
Na posledním 9. jednání obecního zastupitelstva dne 13. 12. 2007 bylo p'ijato ukládací
usnesení pro Komisi místního rozvoje zpracovat a p'edložit v termínu do 20. 1. 2008 specifikaci
požadavk* na vypracování ÚP Obce Bohuslavice – zm,na ). V. Na pracovním jednání komise
bylo, s ohledem na platný stavební zákon, nutnost spolupráce s ob)any, majiteli a podnikateli
odbornost a rozsáhlost problematiky, navrženo stanovit nový reálný termín 31. 5. 2008. Za ú)elem
zapojení ve'ejnosti , podnikatel* a majitel* pozemk* a nemovitostí bude vypracován do zpravodaje
)lánek s výzvou na p'edložení nám,t* pro zpracování Územního plánu obce Bohuslavice – zm,na
). V.
•
Zprávu o výsledku auditu hospoda'ení Obce Bohuslavice za rok 2007
•
Informaci o p'íprav, investi)ní výstavby v roce 2008
•
Informaci o stavu p'ípravy prodeje parcely ). 1554/10 v k. ú Bohuslavice u Hlu)ína.
•
Informaci starosty o jednání rady obce
•
Informaci p'edsedy kulturní komise o p'ipravovaných kulturních akcích na období 02/2007 –
06/2008
schválilo:
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a) Nový termín 31. 5. 2008 pro p'edložení požadavk* na vypracování Územního plánu obce
Bohuslavice – zm,na ). V.
b) Termíny jednání rady a zastupitelstva obce Bohuslavice na rok 2008.
c) Výsledky hospoda'ení obce Bohuslavice za 01 – 12/2007. Celkové p$íjmy za 01-12/2007 v).
z*statku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 )inily 24.559.372,90 K.. Celkové výdaje za 01-12/2007
)inily 18.677.721,27 K.. Pen žní z3statek k 31. 12. 2007 byl ve výši 5.881.651,63 K.. Z této )ástky
)inil z*statek na b,žném ú)tu 4.828.053,13 K. na ú)tu za domovní odpad 53.598,50 K. a na ú)tu
SPOROINVESTU 1.000.000 K..
d) Záv,re)ný ú)et obce Bohuslavice za rok 2007 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.
e) Záv,re)ný ú)et ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2007 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.
f) Inventarizaci majetku obce Bohuslavice k 31. 12. 2007.
g) Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice na roky 2008 – 2013.
h) Seznam staveb a zpracování projektových dokumentací v roce 2008.
i) Vystavení objednávky a uzav'ení SOD na zpracování žádosti o dotaci a vypracování pr*kazu
energetické náro)nosti obj. Kulturního domu a ZŠ a MŠ Bohuslavice u fy EMTEST, s. r. o. Keský
T,šín.
j) Vystavení objednávky a uzav'ení SOD na zpracování alternativní studie odkanalizování a )išt,ní
odpadních vod v obci Bohuslavice u fy Pro Venkov, spol. s. r. o. za ú)elem nalezení nejvhodn,jší
varianty.

k) Seznam pozemk* pod komunikacemi, které požaduje obec Bohuslavice p'evést do svého vlastnictví
od Ú'adu pro zastupování státu ve v,cech majetkových (parc. ). 576/4, 1098/3, 1265, 1305, 1326,
1410/2, 1415, 1423/5, 1434/2, 1478/3, 1489/1, 1489/21557, 2128, 2129, 2140 k. ú. Bohuslavice u
Hlu)ína).
l) Dohodu mezi obcí Bolatice a Bohuslavice o zm,n, hranic obce o celkové vým,'e 33 915 m2 s tím,
že nová hranice, která je totožná s hranicí katastrálního území je vedena tak, aby pozemky, na kterých
se nachází H'eb)ín Amona a KOV Bolatice, v)etn, p'íjezd* k t,mto pozemk*m, p'ešel do
katastrálního území Bolatice (parc. ). 1196/1, 1200/1, 1200/2, 1200/3, 1200/5, 1200/6, 1202/1, 1202/2,
1278, 1279/1, 1279/2, 1280, 1282/1, 1282/2, 1282/3) a s tím, že náklady na ozna)ení nov, vedené
hranice obce, zajišt,ní dokumentace a náklady s podáním žádosti o zm,nu p'íslušnému katastrálnímu
ú'adu spojené, nese obec Bolatice. Obecní zastupitelstvo pov,'uje starostu k podpisu dohody.
m) Bezúplatný p'evod pozemku parcela ). 1092/7 o vým,'e 10 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu)ína ve
vlastnictví Davida Kaspara do vlastnictví Obce Bohuslavice.
n) Darovací smlouvu o bezúplatném p'evodu pozemku parcela ). 1092/7 o vým,'e 10 m2 k. ú.
Bohuslavice Hlu)ína uzav'enou mezi Davidem Kasparem a Obcí Bohuslavice a pov,'uje starostu
k podpisu smlouvy.
o) Bezúplatný p'evod pozemku parcela ). 1096/6 o vým,'e 9 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu)ína ve
vlastnictví Wernera Mokrého a Marie Mokré do vlastnictví Obce Bohuslavice.
p) Darovací smlouvu o bezúplatném p'evodu pozemku parcela ). 1096/6 o vým,'e 9 m2 k. ú.
Bohuslavice Hlu)ína uzav'enou mezi Wernerem Mokrým a Marii Mokrou a Obcí Bohuslavice a
pov,'uje starostu k podpisu smlouvy.
q) Bezúplatný p'evod pozemku parcela ). 1140/219 o vým,'e 196 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu)ína ve
vlastnictví Václava Sn,hoty do vlastnictví Obce Bohuslavice.
r) Darovací smlouvu o bezúplatném p'evodu pozemku parcela ). 1140/219 o vým,'e 196 m2 k. ú.
Bohuslavice Hlu)ína uzav'enou mezi Václavem Sn,hotou a Obcí Bohuslavice a pov,'uje starostu
k podpisu smlouvy.
s) Bezúplatný p'evod pozemku parcela ). 1140/231 o vým,'e 221 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu)ína ve
vlastnictví Ericha Kašpara a R*ženy Kašparové do vlastnictví Obce Bohuslavice.
t) Darovací smlouvu o bezúplatném p'evodu pozemku parcela ). 1140/231 o vým,'e 221 m2 k. ú.
Bohuslavice Hlu)ína uzav'enou mezi Erichem Kašparem a R*ženou Kašparovou a Obcí Bohuslavice
a pov,'uje starostu k podpisu smlouvy.
u) Bezúplatný p'evod pozemk* parcela ). 1140/229 o vým,'e 174 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu)ína ve
vlastnictví ZdeOka Puriny a Silvie Hrabovské do vlastnictví Obce Bohuslavice.
v) Smlouvu o budoucí darovací smlouv, o bezúplatném p'evodu pozemku parcela ). 1140/229 o
vým,'e 174 m2 k. ú. Bohuslavice Hlu)ína uzav'enou mezi ZdeOkem Dutinou a Silvii Hrabovskou a
Obcí Bohuslavice a pov,'uje starostu k podpisu smlouvy.
w) Bezúplatný p'evod pozemk* parcela ). 1083/2, ozna)ení a) o vým,'e 38 m2 a parcely ). 1083/4,
ozna)ení b) o vým,'e 5 m2, k. ú. Bohuslavice u Hlu)ína ve vlastnictví Miroslava Pchálka do
vlastnictví Obce Bohuslavice.
x) Darovací smlouvu o bezúplatném p'evodu pozemk* parcela ). 1083/2, ozna)ení a) o vým,'e 38 m2
a parcely ). 1083/4, ozna)ení b) o vým,'e 5 m2, k. ú. Bohuslavice Hlu)ína uzav'enou mezi
Miroslavem Pchálkem a Obcí Bohuslavice a pov,'uje starostu k podpisu smlouvy.
y) Bezúplatný p'evod pozemku parcela ). 1140/230 o vým,'e 54 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu)ína ve
vlastnictví Petra Klíšt, a Marie KlíšSové do vlastnictví Obce Bohuslavice.
z) Smlouvu o budoucí darovací smlouv, o bezúplatném p'evodu pozemku parcela ). 1140/230 o
vým,'e 54 m2 k. ú. Bohuslavice Hlu)ína uzav'enou mezi Petrem Klíšt,m a Marií KlíšSovou a Obcí
Bohuslavice a pov,'uje starostu k podpisu smlouvy.
aa) Nákup pozemku parcela ). 1998/60 o vým,'e 313 m2 od p. Rosemarii Buhlové do vlastnictví obce
Bohuslavice za cenu 8,17 K) /m2.
bb) Kupní smlouvu, která bude uzav'ena mezi p. Rosemarii Buhlovou a obcí Bohuslavice, kterou bude
p'eveden pozemek parcela ). 1998/60 o vým,'e 313 m2 za cenu 8,17 K)/m2 do vlastnictví obce a
pov,'uje starostu k podpisu smlouvy.
cc) Nákup pozemku parcela ). 1704/81 o vým,'e 24 m2 od p. Marie Liškové do vlastnictví obce
Bohuslavice za cenu 8,17 K) /m2.
dd) Kupní smlouvu, která bude uzav'ena mezi p. Marií Liškovou a obcí Bohuslavice, kterou bude
p'eveden pozemek parcela ). 1704/81 o vým,'e 24 m2 za cenu 8,17 K)/m2 do vlastnictví obce
Bohuslavice a pov,'uje starostu k podpisu smlouvy.

ee) Nákup pozemku parcela ). 1704/82 o vým,'e 22 m2 a pozemku parcela ). 1704/86 o vým,'e 379
m2 od +ímskokatolické farnosti Bohuslavice do vlastnictví obce Bohuslavice za cenu 8,17 K) /m2.
ff) Kupní smlouvu, která bude uzav'ena mezi +ímskokatolickou farnosti Bohuslavice a obcí
Bohuslavice, kterou budou p'evedeny pozemky parcela ). 1704/82 o vým,'e 22 m2 a parcely ).
1704/86 o vým,'e 379 m2 za cenu 8,17 K)/m2 do vlastnictví obce Bohuslavice a pov,'uje starostu
k podpisu smlouvy. Podmínkou uzav'ení smlouvy je p'edchozí uzav'ení smlouvy o budoucí sm,nné
smlouv, na sm,nu pozemk* parcela ). 1704/83 a 1704/85 mezi Marií Liškovou a Miroslavem
Kermákem.
gg) Návrh smlouvy na ú)elovou dotaci v souladu se schváleným rozpo)tem obce na rok 2008 ve výši
400.000,- K) uzav'enou mezi SK Bohuslavice a Obcí Bohuslavice. Kontrolou využití dotace pov,'uje
obecní zastupitelstvo kontrolní výbor.
hh) Ú)elovou dotaci florbalovému klubu FBC Vlašák Bohuslavice na pronájem hal a t,locvi)en ve
výši 30.000,- K). Na ú)elové využití dotace bude uzav'ena smlouva mezi Obcí Bohuslavice a FBC
Vlašák Bohuslavice. Kontrolou využití dotace pov,'uje obecní zastupitelstvo kontrolní výbor.
ii) Nákup hasi)ského automobilu s cisternou. Platba bude rozd,lena na dv, platby v roce 2008 a 2009.
Vzhledem k výši ceny hasi)ského automobilu a sou)asnému nadstandartnímu vybavení hasi)ské
jednotky budou po dobu 5 let sníženy finan)ní prost'edky pro jednotku a SDH. SDH se ukládá, aby
postavilo do nastávající sezóny sout,žní hasi)ské družstvo muž*.
jj) Provedení odborného výchovného o'ezu strom* par)íku u OÚ, KD, parkovišt, u kostela, areál ZŠ a
MŠ a vysázených alejí fy Gras Servis Hlu)ín. P'edpokládaná cena za práce )iní 55 tis. K).
kk) Úhradu )lenského p'ísp,vku Sdružení místních samospráv (SMS) v kalkulované výši 2602,- K) na
rok.
Bohuslavicích dne 21. 2. 2008
Ov,'ovatelé zápisu:

Ing. Kurt Kocián
starosta

Mgr. Pavel Dominik
místostarosta

