Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 16. 12. 2014 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního domu
Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Daniel Buhla, Robert Lasák a Bc. Andrea Matýsková
konstatuje, že na dnešním 2. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 15 členů
obecního zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Ing. Tomáš Gruň a Ing. Jiří Kocián. Obecní
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 2/2 a) schválilo:
Daniela Buhlu, Roberta Lasáka a Bc. Andreu Matýskovou za členy návrhové komise a Ing.
Tomáše Gruně a Ing. Jiřího Kociána za ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce
Bohuslavice.
usnesením č. 2/2 b) schválilo:
Upravený program 2. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 2/2 c) schválilo:
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – XI/2014. Celkové příjmy za 0111/2014 činily 24 874 318,63 Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH
1 893,57 Kč, zůstatek z roku 2013 ve výši 2.568.822,86 Kč a splátka úvěru ve výši – 750
000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za 01-11/2013 činily 26 695 035,06 Kč.
Celkové výdaje za 01-11/2014 činily 19 652 194,14 Kč. Peněžní zůstatek k 30. 11. 2014
byl ve výši 7 042 840,92 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 745 257,25 Kč, na
účtu za domovní odpad 50 509,00 Kč a na účtu u ČNB 6 247 074,67 Kč.
usnesením č. 2/2 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 6 bez výhrad.
usnesením č. 2/2 e) schválilo :
Seznam investičních akcí, vypracování projektů a oprav obecního majetku v roce 2015.
usnesením č. 2/2 f) schválilo:
Cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci z programu Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko na obnovu interiéru KD Bohuslavice od firmy INNOVA Int.
s.r.o. Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava.
Komisi pro přípravu podkladů k akci Obnova interiéru KD Bohuslavice. Složení komise:
Mgr. Pavel Dominik, Bc. Andrea Matýsková, Radek Kotzur, Ing. Ondřej Mokrý, Leo
Vitásek, Ing. Tomáš Gruň, Robert Lasák.
Výběrovou komisi pro výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci Obnova
interiéru KD Bohuslavice v případě, že cena projekčních prací bude do 200 000,- bez
DPH. Složení komise: Bc. Andrea Matýsková, Radek Kotzur, Ing. Ondřej Mokrý, Leo
Vitásek, Ing. Tomáš Gruň.

Pověření firmy INNOVA Int. s.r.o. Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava, provedením
výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce Obnova interiéru KD
Bohuslavice, pokud cena projekčních prací bude vyšší než 200 000,- Kč bez DPH.
Pověření firmy INNOVA Int. s.r.o. Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava, provedením
výběrového řízení na dodavatele akce Obnova interiéru KD Bohuslavice.
Pověření rady obce schválením SOD s firmou INNOVA Int. s.r.o. Jílová 1913/14, 702 00
Ostrava, na provedení výběrových řízení veřejných zakázek na dodavatele projektových
prací a dodavatele stavebních prací.
Pověření rady obce schválením SOD s dodavatelem Obnova interiéru KD Bohuslavice a
pověření starosty obce podpisem smlouvy s dodavatelem.
Pro 15
Proti 0
Zdržel se 0
Nehlasoval 0
usnesením č. 2/2 g) schválilo:
Rozpočet ZŠ a MŠ Bohuslavice - příspěvkové organizace na rok 2015.
Dotace organizacím, spolkům a sdružením na rok 2015 dle pozměněného návrhu.
Sociální fond obce Bohuslavice na rok 2015
Upravený rozpočet obce Bohuslavice na rok 2015.
usnesením č. 2/2 h) rozhodlo:
o námitce, kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno podáním ze dne 7.8.2014,
viz. příloha č.6 předloženého materiálu – Opatření obecné povahy, námitka ozn. pod č. 28,
a to:
Vyhovět námitce
(tzn. bude vypuštěny z veřejného prostranství plochy dopravní infrastruktury silniční)
usnesením č. 2/2 i) rozhodlo:
o námitce, kterou podali Marie Kociánová, Rudolf Kocián, Petr Dostál, Alena Richterová,
Jiří Richter, Marie Miketová, Petr Miketa, Markéta Kučerová, Nákladní doprava - Dan
Horák, s.r.o., podáním ze dne 13.8.2014, viz. příloha č.6 předloženého materiálu –
Opatření obecné povahy, námitka ozn. pod č. 29, a to:
Nevyhovět námitce
(Plocha občanského vybavení - hřbitova - ozn. Z52 pro možné rozšíření hřbitova zůstane tzn. Návrh ÚP zůstane beze změn)
usnesením č. 2/2 j) vydává
v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy územní plán Bohuslavice.
usnesením č. 2/2 k) schválilo:
Cenový výměr č.1/2015 za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2015 příloha zápisu.
usnesením č. 2/2 l) schválilo:
Cenový výměr č. 2/2015 za vodné a odvádění odpadních vod na období od 1.1. 2015 do
31.12. 2015.

usnesením č. 2/2 m) schválilo:
odklad zřízení zvláštního účtu pro plán obnovy vodovodu a kanalizací s tím, že finance na
obnovu a výstavbu vodovodů a kanalizací v roce 2015 budou čerpány z provozních
prostředků obce.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
 Informaci o příjmu daní v roce 2014.
 Informace o investiční výstavbě a opravách obecního majetku v roce 2014.
 V případě nepřidělení dotace na akci Obnova interiéru KD Bohuslavice bude celý
projekt realizován postupně z prostředků obce.
 Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2015 a informaci o rozpočtovém
provizoriu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2015.
 Složení inventarizační komise pro rok 2014
 Plán termínů jednání OZ v roce 2015.
Ověřovatelé usnesení:

Ing. Tomáš Gruň

Ing. Jiří Kocián.

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

V Bohuslavicích dne 16. 12. 2014

