
USNESENÍ 3/20/ 
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohušov 

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

 

3/20/1  ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: Anna Zemánková, David Dub 

              

3/20/2  ZO schvaluje volbu návrhové komise: Manfred Schnaubelt, Gerhard Meissner 
 

3/20/3  ZO schvaluje navržený program zasedání 
 

3/20/4  ZO schvaluje Celoroční hospodaření obce Bohušov za rok 2019 (závěrečný účet) 
            bez výhrad 

 

3/20/5 ZO schvaluje Plnění rozpočtu sociálního fondu za rok 2019 

 

3/20/6 ZO schvaluje Účetní závěrku obce Bohušov za rok 2019 

 

3/20/7 ZO schvaluje: obec Bohušov zabezpečí 10% spolufinancování na dotaci z MF na 

základě výzvy VPS-223-2-2020 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální 
infrastruktury z programu 29822 na projekt “Obec Bohušov – oprava bytových jednotek 
v obci Bohušov“ 

 

3/20/8 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku ze psů 

 

3/20/9 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného 

 

3/20/10 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
 

3/20/11 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

3/20/12 ZO schvaluje vystěhování neplatiče z bytu  

 

3/20/13 ZO neschvaluje přidělení bytu Bohušov 15/2 panu  

 

3/20/14 ZO schvaluje přidělení bytu Bohušov 15/3 paní  smlouva na dobu 

určitou (3měsíce) s postupným prodlužováním 

3/20/15 ZO schvaluje záměr prodeje pozemků :  
a) p.č. 2898 o výměře 59m2 ostatní plocha v k.ú. Dolní Povelice    
b) p.č. 207  část    o výměře 1140m2 trvalý travní porost v k.ú. Dolní Povelice    
c) p.č. 210/1 část o výměře 2365m2, zahrada v k.ú. Dolní Povelice 

 

3/20/16 ZO neschvaluje Vícepráce na projekt „Lávka pro pěší Bohušov“ cca 30ti. Kč + 
pořízení ocelové chráničky DN40 v délce 23m 

 

 



3/20/17 ZO schvaluje vyčištění příkop v rizikových oblastech + profuk zatrubněných úseků 
kanalizace pro odtok dešťové vody 

 

3/20/18 ZO neschvaluje proplacení již vykonaných  víceprací ve výši 12500,- Kč na akci 
„Lávka pro pěší Bohušov“ 

 

 

 

 

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo 

- VIVA projekt – seznámení s postupem projektu „Pro nakládání s odpadními vodami 
komunálního charakteru produkovanými v obci Bohušov“ 

- Rozpočtová opatření za rok 2020 číslo 4,5 

- Oznámení o schválené dotaci z MF na základě výzvy VPS-223-2-2020 Podpora 

výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury z programu 29822 

            na projekt “Obec Bohušov – oprava bytových jednotek v obci Bohušov“ 

- Oznámení o konání akce Zahájení prázdnin  4.7.2020 

- Závěrečný účet Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska   za rok 2019 

- Záměr prodeje pozemků : p.č. 81/2 o výměře 1229m2 orná půda v k.ú. Nová Ves u 
Bohušova projednáno na příštím zasedání 

- P. Dub podal informaci o stavu převodu pozemků pod chatkami na základě 
kolaudačního rozhodnutí 

-  nesouhlasí s realizací zasakovacího pásu v lokalitě nad Výletištěm – podají 
písemnou žádost na obec a obec bude jednat s panem   

 

 

 

V Bohušově 18.6.2020 

 

 

 

 

 

…………………………………….    …………………………………… 

Jarmila Schnaubeltová     David Dub 

Starostka obce       Místostarosta obce 

 

 

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

        Místostarostka obce 
 

 


