Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 24. 2. 2015 od 18:00 hodin v obřadní síni
Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve sloţení: Bc. Andrea Matýsková, Ing. Ondřej Mokrý a Lukáš Pašek
konstatuje, ţe na dnešním 3. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů obecního
zastupitelstva.
Omluveni: Jan Manusch, Petr Kubík
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Antonín Štefek a Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 3/3 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Ing. Ondřeje Mokrého a Lukáše Paška za členy návrhové komise a
Antonína Štefka a Doc. RNDr. Radka Kučeru, PhD. za ověřovatele zápisu z 3. zasedání
zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 3/3 b) schválilo:
Program 3. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 3/3 c) schválilo:
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – XII/2014. Celkové příjmy za 0112/2014 činily 27.513.330,17 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 –
1.000.00,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za 01-12/2014 činily 29.084.046,60 Kč.
Celkové výdaje za 01-12/2014 činily 21.537.996,93 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 12. 2014
byl ve výši 7.546.049,67 Kč, z této částky činil zůstatek na běţném účtu 804.087,42 Kč, na
účtu za domovní odpad 58.678,00 Kč a na účtu u ČNB 6.683.284,25 Kč.
usnesením č. 3/3 d) schválilo:
Výsledky inventarizace obecního majetku k 31.12. 2014 dle inventarizační zprávy.
usnesením č. 3/3 e) schválilo :
Dodatek č. 2 k SOD na vypracování Strategického plánu obce Bohuslavice s firmou Ing.
Kateřinou Kramplovou Kasparovou s posunem termínu zpracování z 30. 9. 2014 na
31. 5. 2015.
usnesením č. 3/3 f) vydává:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy,
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Bohuslavice.
usnesením č. 3/3 g) schválilo:
Podání ţádosti o dotaci na nákup kompostérů a kontejnerů na biologický odpad rostlinného
původu, sklo a kovy z dotačního programu OPŢP – Zkvalitnění nakládání s odpady (4.1) ve
spolupráci s obcemi Bělá, Chuchelná a Závada a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy se
zpracovatelem projektové dokumentace.

usnesením č. 3/3 h) schválilo:
Výběr firmy Opavice a.s. na provedení skrývky na parcele 3064 v rámci akce „Obchvat
střediska Moravec“.
SOD s firmou J & J Studio INŢENÝRSKÉ SÍTĚ s. r. o., Chelčického 27, 747 05 Opava 5 na
vypracování projektové dokumentace na akci „Obchvat střediska Moravec“.
Výběrovou komisi pro výběr dodavatele na akci „Obchvat střediska Moravec“ ve sloţení:
Radek Kotzur, MVDr. Martin Ostárek, Ing. Ondřej Mokrý, Lukáš Pašek, Antonín Štefek členové komise místního rozvoje.
usnesením č. 3/3 i) schválilo:
SOD s firmou J & J Studio INŢENÝRSKÉ SÍTĚ s. r. o., Chelčického 27, 747 05 Opava 5 na
vypracování projektové dokumentace na akci „Oprava chodníků – III. etapa“.
Pověření firmy RECTE.CZ, s. r. o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava pro
výběr dodavatele na akci „Oprava chodníků – III. etapa“.
usnesením č. 3/3 j) schválilo:
Výběrovou komisi pro výběr dodavatele na akci „Oprava kanalizace na ulici Sokolská“ ve
sloţení: členové komise místního rozvoje.
usnesením č. 3/3 k) schválilo:
Záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 126 v k. ú. Bohuslavice cca 30 m2.
usnesením č. 3/3 l) schválilo:
Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 2758 v k.ú. Bohuslavice o rozloze 1 131 m2.
usnesením č. 3/3 m) schválilo:
Návrh na odkoupení pozemků, části parcel. č. 1043/2 a 1044 v k.ú. Bohuslavice.
usnesením č. 3/3 n) schválilo:
Návrh na odkoupení pozemků, parcel. č. 2179/38 v k.ú. Bohuslavice.
usnesením č. 3/3 o) schválilo:
Převod pozemku parc. č. 1557 z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do majetku obce.
usnesením č. 3/3 p) schválilo:
Zamítnutí úplatného převodu pozemku parc. č. 576/4 díl B z majetku Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do majetku obce.
usnesením č. 3/3 q) schválilo:
Převod pozemku parc. č. 576/4 díl B z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku obce.
usnesením č. 3/3 r) schválilo:
Přijetí dotace na repasi cisternové automobilové stříkačky od Hasičského záchranného sboru
ČR a dofinancování akce (Technické zhodnocení – rekonstrukce Tatry 815 – CAS 32) z
prostředků obce.

usnesením č. 3/3 s) schválilo:
Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové dopravě s firmou
ARRIVA MORAVA a.s. Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.
usnesením č. 3/3 t) revokuje:
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konané dne 26. 6. 2008, č. 13/12 g).
text usnesení „Zastupitelstvo obce Bohuslavice schvaluje finanční spoluúčast stavebníků na
pořízení páteřních inţenýrských sítí a komunikací ve výši 50 tis. Kč formou finančního daru
obci Bohuslavice v termínu od 1. 7. 2008“.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 3/4 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloţeno ukládací usnesení.
č. 3/4 b) Informaci o příjmu daní za I/2015.
č. 3/4 c) Informaci o auditu.
č. 3/4 d) Informace o SPRO na období 2014 – 2021. č. 3/4 e) Informace o stavu prací na akci
„Obnova interiéru KD Bohuslavice“.
č. 3/4 f) Informace o projektu „ Sníţení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v
obci Bohuslavice“ firmou Energy Benefit Centre.
č. 3/4 g) Návrh na zpracování náhradního řešení vyuţití domu č.p. 235 (DPSVH).
č. 3/4 h) Návrh na výstavbu bytových domů na parcele č. 1554/10.
č. 3/4 i) Informace o parcelách č. 1555, 1478/2 a 1460.
č. 3/4 j) Rozpočet SOH na rok 2015.
č. 3/4 k) Výroční zprávu o činnosti SOH za rok 2014 bez výhrad.
č. 3/4 l) Plán termínů jednání OZ v roce 2015.
č. 3/4 m) Návrh na vypracování nového jednacího řádu OZ.
č. 3/4 n) Informace o přípravě nového systému v přidělování dotací spolkům.
č. 3/4 o) Informace z jednání rady obce dne 16. 2. 2015.

Ověřovatelé usnesení:

…………………………………
Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.

…………………………………
Mgr. Pavel Dominik, starosta

V Bohuslavicích dne 24. 2. 2015

…………………………………
Antonín Štefek

…………………………………
Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

