
USNESENÍ 2/20/ 
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohušov 

konané dne 21.května 2020 v kanceláři starostky obce v 18,00 hodin 

 

2/20/1  ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: Manfred Schnaubelt, Robert Schaffartzik 

              

2/20/2  ZO schvaluje volbu návrhové komise: Anna Zemánková, Gerhard Meissner 
 

2/20/3  ZO schvaluje navržený program zasedání 
 

2/20/4 ZO schvaluje Informaci o podepsání Smlouvy  č. 04571961 o poskytnutí podpory ze 
SFŽP kotlíkové dotace podpis 26.2.2020 obec, 9.3.2020 SFŽP 

 

2/20/5 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z MSK na projekt „PD kanalizace a ČOV 
Bohušov – 1. etapa“ z programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020 (obsah 
PD – variantní studie, PD pro 1a a 1b etapy výstavby, geologického zaměření záj. území a 
geol. průzkum pro 1. etapu výstavby 

 

2/20/6 ZO schvaluje  Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace k bodu 2 „PD 
kanalizace a ČOV Bohušov – 1. etapa“ 

Výběrová komise : David Dub, Anna Zemánková, Robert Schaffartzik, Manfred 
Schnaubelt 

 Náhradníci : Gerhard Meissner, Marian Dobrovský 

 

2/20/7 ZO schvaluje v rámci dotace z MSK „Dětské hřiště u MŠ Bohušov a výměna zdroje 
tepla“ revokaci usnesení č. 1/20/15 ze dne 10.2.2020 

Původní znění : ZO schvaluje v rámci Dotace Dětské hřiště MŠ Bohušov a výměna zdroje 
tepla – Tepelné čerpadlo 300-350tis. Kč, dětské hřiště 150-200tis. Kč 

 

Nové znění: ZO schvaluje v rámci dotace „Dětské hřiště MŠ Bohušov a výměna zdroje tepla“ 

Dětské hřiště 351 000,- Kč 

Tepelné čerpadlo 350000 až 500000,-Kč s tabulkou spotřeby el. Energie 

 

2/20/8 ZO schvaluje Výběrové řízení na výměnu zdroje tepla v MŠ v rámci dotace v MŠ 
Bohušov „Dětské hřiště u MŠ Bohušov a výměna zdroje tepla“ 

Výběrová komise : Anna Zemánková, David Dub, Robert Schaffartzik, Manfred 
Schnaubelt návrh p. Schafartzika doplnit do komise p.  

Náhradníci: Gerhard Meissner, Marian Dobrovský 

 

2/20/9 ZO schvaluje  výsledek výběrového řízení „Dětské hřiště u MŠ Bohušov a výměna 
zdroje tepla“– zvítězila Firma Bonita Group Servise s.r.o. – konečná cena akce po změnách  
349 289,50 včetně DPH 

 

2/20/10  ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo č. MPO-2020-000179 s firmou 

BONITA Group Servise s.r.o. 

 

2/20/11  ZO schvaluje investiční záměr Oprava bytových jednotek v obci Bohušov 



2/20/12 ZO schvaluje  Výběrové řízení  na zakázku malého rozsahu na „Oprava bytových 
jednotek v obci Bohušov 8bytů, 2garsonky“ 

Výběrová komise: Anna Zemánková, David Dub, Robert Schaffartzik, Gerhard Meissner 
Náhradníci: Manfred Schnaubelt, Marian Dobrovský 

 

2/20/13 ZO schvaluje  výsledky výběrového řízení „Nakládání s bioodpady, textilním a 
oděvním odpadem v obci Bohušov“(100kompostérů, 1kontejner na textil) a podpis smlouvy  

s vítěznou firmou NAODPAD s.r.o., Nádražní 158, Hronov 1 

2/20/14 ZO schvaluje Výběrové řízení na „Dětské hřiště Dolní Povelice“ 

Výběrová komise : David Dub, Manfred Schnaubelt,  Marian Dobrovský 

Náhradníci: Robert Schaffartzik, Anna Zemánková 

 

2/20/15  ZO schvaluje pověření starostky obce podepsat s vítěznou firmou Smlouvu na 
Dětské hřiště v Dolních Povelicích 

2/20/16 ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Lávka pro pěší Bohušov“ zvítězila 
firma Silnice CZ, s.r.o., Krnov s nabídkovou cenou 574 749,94 Kč včetně DPH a podpis 

smlouvy s vítěznou firmou 

2/20/17 ZO souhlasí s podanou žádostí na SFŽP dotaci „Obec Bohušov – Sběrná místa a 
kontejnery“, výběrové řízení a pověřuje starostku k podpisu smlouvy s vítěznou firmou 

 

2/20/18 ZO schvaluje výběrovou komisi na akci „Obec Bohušov – Sběrná místa a 
kontejnery“, 
Výběrová komise : David Dub, Robert Schaffartzik, Manfred Schnaubelt,  

Náhradníci: Anna Zemánková, Gerhard Meissner, Marian Dobrovský 

 

2/20/19 ZO schvaluje záměr prodeje pozemků 

p.č. 72/1 274m2 zahrada v k.ú. Dolní Povelice 

p.č. 87/3 15m2 zahrada v k.ú. Dolní Povelice vzniklého na základě GP č. 171-42/2020 

p.č. 148st. 14m2 zastavěná plocha v k.ú. Dolní Povelice vzniklého na základě                      

GP č. 171-42/2020 

 

2/20/20  ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Česká republika – 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a Obcí Bohušov (2radiostanice a 2ks 

nabíječ jednonásobný) v hodnotě 138 223,16Kč 

 

2/20/21 ZO schvaluje přidělení kompostéru všem zájemcům (včetně chatařů) s velkou 

zahradou a navrhuje snížit četnost vývozu stávajících kontejnerů.  
 

2/20/22 ZO schvaluje návrh smlouvy o bezúplatné výpůjčce kompostérů v rámci dotace 
„Nakládání s bioodpady, textilním a oděvním odpadem v obci Bohušov“ včetně návodu na 
složení, po ukončení doby udržitelnosti projektu bude kompostér převeden do majetku 
vypůjčitele 

 

2/20/23 ZO volí členem správní rady Osoblažské úzkorozchodné dráhy o.p.s. 
Ing. Roberta Schaffartzika 



2/20/24 ZO schvaluje pověření Ing. Roberta Schaffartzika k jednání s kompetentními orgány  

o zřízení zastávky s nástupištěm u mostku pro pěší pod hradem v Bohušově 

2/20/25 ZO schvaluje prodej vyřazeného traktorku RIDER s. Schaffartzikovi za 6000,- Kč 

2/20/26 ZO schvaluje žádost o finanční dar Domova pro seniory Osoblaha ve výši 5000,- pro 

rok 2020 

 

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo 

- Informace o podané žádosti na MF ČR o dotaci v podprogramu 298D2230 podpora 

výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury 2020 „Oprava bytových 
jednotek v obci Bohušov 8bytů, 2garsonky“ 

- Záměr směny pozemků mezi obcí Bohušov a  

přesunuto na příští zasedání 
- Kronika dořešení – bod zručen 

- Rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2020 a rozpočtový výhled Mikroregionu 
Krnovsko na roky 2021-2023 

- Rozpočtová opatření obce Bohušov za rok 2020 1,2,3/2020 

- Žádost o podporu Linky bezpečí 
- p. Dub – ježdění na čtyřkolkách v Karlově – majetek pana  jezdí na 

vlastních pozemcích 

- P. Dub zařídí vyjmutí ze zemědělského  půdního fondu -  zpevněná plocha před 
jídelnou  

- Pozemek pod chatkama – legalizace – úkol. P. Dub 

- Ohradník na obecní cestě od pana  odstranit – úkol p. starostka 

 

 

 

 

V Bohušově 21.5.2020 

 

 

 

 

…………………………………….    …………………………………… 

Jarmila Schnaubeltová     David Dub 

Starostka obce       Místostarosta obce 

 

 

                                                                                              ……………………………………. 
                                                                                              Anna Zemánková 

        Místostarostka obce 
 


