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USNESENÍ 6/19/
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohušov
konané dne 12.12.2019 v kanceláři starostky obce v 18,00 hodin
6/19/1 ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: David Dub, Marian Dobrovský
6/19/2 ZO schvaluje volbu návrhové komise: Anna Zemánková, Manfřed Schnaubelt
6/19/3 ZO schvaluje navržený program zasedání
6/19/4 ZO schvaluje rozpočet Obce Bohušov na rok 2020
6/19/5 ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu na rok 2020
"ľ

6/19/6 ZO schvaluje Střednědobý výhled obce Bohušov 2020-2029
6/19/7 ZO schvaluje Plán inventur za rok 2019

6/19/8 ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno a podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007378/1/SOBS/2019/BOH
Dolní Povelice č. d.69-70, vNN/KNN mezi Obcí Bohušov a ČEZ Distribuce, a.s
6/19/9 ZO schvaluje cenu za zřízení věcného břemene viz. 6/19/8 - 20000,- KČ za obě
přípojky (l přípojka 10000,- kč)
6/19/10 ZO schvaluje Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo ,,Vypracování variantní studie
proveditelnosti pro nakládání s odpadními vodami komunálního charakteru produkovanými
v obci Bohušov, Dolní Povelice, Karlov, Ostrá Hora, Kašnice" s firmou VIVA Projekt s.r.o.,
Zadní 283, Branka u Opavy, IČ: 25876473
""\

6/19/11 ZO schvaluje Výběrovou komisi na projekt ,,Lávka pro pěší, Bohušov" - David Dub,
Manfřed Schnaubelt, Robert Schaffartzik, náhradníci Anna Zemánková, Gerhard Meissner,
Marián Dobrovský
6/19/12 ZO schvaluje Výběrovou komisi na projekt ,,Dětské hřiště u MŠ Bohušov a výměna
zdroje tepla" David Dub, Anna Zemánková,
náhradníci
Robert Schaffartzik, Manfřed Schnaubelt
6/19/13 ZO schvaluje přepis bytu Dolní Povelice 72/4
6/19/14 ZO schvaluje výměnu bytu 1+1 na č.p. 164
6/19/15 ZO neschvaluje Žádost o přidělení bytu
6/19/16 ZO neschvaluje Žádost o přidělení bytu

za garsonku č.p. 155
(1991), Dolní Povelice 96
Dolní Povelice 96

6/19/17 ZO schvaluje prodloužení pracovního místa - pracovník rekreačního areálu a obce
do 31.12.2020

6/19/18 ZO schvaluje nové výběrové řízení na firmy zajišt'ující opravy a rekonstrukce
bytového fondu a veškerého majetku obce Bohušov
6/19/19 ZO neschvaluje Žádost ňrmy Farmy Vendolský s.r.o. o příspěvek na mzdy
zaměstnanců v obchodě

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
-

Rou)očtová opatření č. 11/2019
Mikroregion Krnovsko - Návrh Střednědobého výhledu 2021-2023, Návrh rozpočtu
na rok 2020

-

Aktualizace plánu investičních akcí obce Bohušov pro období 2015-2025
Kulturní akce pořádané obcí Bohušov na rok 2020
Rozpočet na výměnu oken u bytového fondu
Pozemkové úpravy - plán společných zařízení - p. J
a nesouhlasí
s navrženým protipovodňovým zasakovacim pásem
ty na svém
pozemku nad Gerinem - žádá o vyjmutí z plánu společných zařízení

-

Možnost podat dotaci na vybudování či úpravu sběrných míst na tříděný odpad
Oznámení k žádosti o prominutí penále - opravy bytového fondu 1997-1998 zamítnuto FÚ - obec zaplatí 290 325,- KČ

-

Návrh Davida Duba vytvořit směrnici na oceňování věcných břemen
Informace - vznik hasičské nádrže v Karlově
Návrh paní
vytvořit směrnici o přidělování bytů
Manfred Schnaubelt návrh neřešit důvody přidělení či nepřidělení bytu na
zastupitelstvu

-

Anna Zemánková - zajistí doprovodné šetření k žádostem o přidělení bytů a
zastupitelstvu pouze předloží ke schválení

-

Návrh pana Schnaubelta vypsat výběrové řízení na pracovní místo údržbáře v obci
Bohušov a vyhlásit brigádnické místo na pracovníka v kiosku na letní sezónu 2020

-

Informace o konání Štěpánské zábavy v kulturním domě dne 28.12.2019

V Bohušově 12.12.2019

Jarmila Schnaubelt vá
Starostka obce

avid Dub
Místostarosta obce

LjÍ

Anna Zemánková
Místostarostka obce

