
USNESENÍ 4/20/ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bohušov 

konané dne 17. září 2020 v kulturním domě v 17,00 hodin 

 

4/20/1  ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: Anna Zemánková, Robert Schaffartzik 

              

4/20/2  ZO schvaluje volbu návrhové komise: David Dub, Marian Dobrovský 

 

4/20/3  ZO schvaluje navržený program zasedání 
 

4/20/4  ZO schvaluje Smlouvu č. 1/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí   Bohušov 
189 

 

4/20/5  ZO schvaluje Smlouvu č. 2/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí   Bohušov 106 

 

4/20/6  ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci z MSK pro znevýhodněné oblasti na projekt 
„Bytové domy Bohušov a Dolní Povelice – výměna oken“ 

 

4/20/7  ZO schvaluje  úhradu nákladů na zpracování projektových dokumentací nádraží  ve 
výši: Bohušov – 218 000,-  

Koberno  - 142 000,- 

 

4/20/8  ZO schvaluje Udělení souhlasu ke stavbě s podmínkou zřízení úplatného věcného 
břemene na pozemcích obce Bohušov – vodovodní přípojka Karlov na p.č. 76 v k.ú. Nová 
Ves u Bohušova (pro rodinný domek majitel Hlavsa Vilém) 
 

4/20/9  ZO neschvaluje přidělení bytu panu  

 

4/20/10 ZO schvaluje přidělení bytu panu  Bohušov 15/3 od 1.1.2021 

 

4/20/11  ZO schvaluje žádost o změnu nájemce bytu 163/4 Bohušov, původní nájemce:  
 nový nájemce:  účinností od 1.1.2021 

 

4/20/12 ZO schvaluje Záměr odkupu pozemků od Státního pozemkového úřadu 

- p.č. 297/1 trvalý travní porost 6490m2 v k.ú. Bohušov 

- p.č. 2764/3 ostatní plocha 279m2 v k.ú. Dolní Povelice  
a zároveň pověřuje místostarostu obce pana Davida Duba k jednání se SPÚ 

 

4/20/13  ZO schvaluje Záměr pronájmu pozemků : pronájem níže uvedených pozemků končí 
31.12.2020 

Katastrální území Bohušov :  
- p.č. 1615/7 zahrada 1567m2 

- p.č. 1974/2 zahrada 949m2 

- p.č. 1968/1 zahrada 148m2 

- p.č. 1973/2 zahrada 397m2 

- p.č. 2118/2 zahrada 424m2 



- p.č. 1963/1 ostatní plocha celá 306m2 – pronájem část 225m3 

- p.č. 17 zahrada 1995m2 

- p.č. 3445/3 ostatní plocha 456m2 

Katastrální území Dolní Povelice 

- p.č. 1243 trvalý travní porost 2726m2 

- p.č. 1251/1 trvalý travní porost 5000m2 

- p.č. 2419 trvalý travní porost  621m2 

- p.č. 2525/6 trvalý travní porost 14m2 

- p.č. 2575/3 trvalý travní porost 1375m2 

- p.č. 2093/5 orná půda 752m2 

- p.č. 2873 ostatní plocha 3471m2 pronájem část 170m2 

- p.č. 2884 ostatní plocha 474m2 pronájem 150m2 

- p.č. 2885 ostatní plocha 174m2 pronájem 150m2 

Katastrální území Karlov u Bohušova 

- p.č. 552 ostatní plocha 96m2 

4/20/14  ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků 

p.č. 56/1 zahrada, 798m2 v k.ú. Dolní Povelice 

 

4/20/15  ZO schvaluje záměr prodeje pozemků 

p.č.144st. zastavěná plocha, nádvoří 400m2 v k.ú. Bohušov 

 

4/20/16  ZO schvaluje prodej pozemků 

p.č. 142/2 zahrada  261m2 v k.ú. Dolní Povelice 

p.č. 2764/9 ostatní plocha 108m2 v k.ú. Dolní Povelice dle GP číslo 169-23/2020 

, trvale Dolní Povelice č.p.15 za cenu dle znaleckého posudku č. 
715-20/2020 ve výši 5 990,- Kč+ náklady s prodejem spojené (záměr schválen usnesením ZO 
1/19/8c ze dne 27.2.2019 a zveřejněn na úřední desce 5.3.2019-22.3.2019) 

4/20/17  ZO schvaluje prodej pozemků  
 p.č. 2905/8 ostatní plocha 24m2 k.ú. Dolní Povelice dle GP číslo 168-20/2020 

 p.č. 2795/2 ostatní plocha 5m2 k.ú. Dolní Povelice dle GP číslo 168-20/2020 

 p.č. 1289/2 ostatní plocha 5m2 k.ú. Dolní Povelice dle GP číslo 168-20/2020 

 p.č. 1286/4 zahrada 132m2 k.ú. Dolní Povelice dle GP číslo 168-20/2020 

 

Manželům  trvale Ostravská 94, 73551 Bohumín – Vrbice za cenu dle 

znaleckého posudku číslo 714-19/2020 ve výši 3080,- Kč+ náklady s prodejem spojené 
(záměr schválen usnesením č. 4/19/7 ze dne 4.9.2019 zveřejněn 5.9.2019 – 21.9.2019) 

4/20/18  ZO schvaluje prodej pozemků  
 p.č. 72/1 zahrada 274m2 k.ú. Dolní Povelice 

 p.č. 87/3 zahrada 15m2 k.ú. Dolní Povelice dle GP č. 171-42/2020 

 p.č. 148st. Zast.plocha 14m2 k.ú. Dolní Povelice dle GP č. 171-42/2020  

 

Panu  trvale Moyzesova 1387/3, Ostrava Poruba za cenu dle znaleckého 
posudku č. 712-17/2020 ve výši 6580,- Kč+ náklady s prodejem spojené (záměr schválen 
usnesením č. 2/20/19 ze dne 21.5.2020, zveřejněn 25.5.2020 do 25.6.2020 



 

4/20/19 ZO schvaluje prodej pozemků  
p.č. 13/2 zahrada 14m2 k.ú. Bohušov 

p.č. 13/4 zahrada 1057m2 v k.ú. Bohušov dle GP č. 411-01409/2019 

panu  trvale Kačov 21, 294 74 Předměřice nad Jizerou za cenu 
znaleckého posudku č. 713-18/2020 a znaleckého posudku č. 708-13/2020 ve výši 7270,- Kč 
+ náklady s prodejem spojené, součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene na 
studnu nacházející se na p.č. 13/4 v k.ú. Bohušov (záměr schválen usnesením ZO 5/19/22 a 
5/19/23 ze dne 28.11.2019, zveřejněn 3.12.2019 do 17.12.2019) 

4/20/20  ZO schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu 
umístění stavby č. IV-12-8018584/2 – Dolní Povelice č.d. 58, p.č. 44, rozš. KNN“ mezi Obcí 
Bohušov a firmou ČEZ Distribuce, a.s.   
 

4/20/21 ZO schvaluje podmínky uzavírání manželství v Bohušově  s účinností  od 17.9.2020 

Místo uzavírání manželství : 
Kulturní dům Bohušov č.p. 101, p.č. 118/2st. 
Penzion pod Duby č.p. 115 Bohušov, p.č. 202st, 144/3, 145 

Rekreační areál Bohušov p.č. 1376/1, 1371/1, 1372/1, 1386/2,1376/2 

Den uzavírání manželství – pátek, sobota 

Hodina uzavírání manželství : pátek  9,00 až 13,00, sobota 9,00 až 16,00 

 

4/20/22  ZO schvaluje Žádost mladých hasičů Slezské Rudoltice – o finanční dar na 
financování části nákladů spojených s cestovným, vstupným a ubytování ve výši 6500,- Kč 

 

 

 

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo, ZO vzalo na vědomí 

- Rozpočtové opatření číslo 6,7,8,9 Obce Bohušov na rok 2020 

- Dotace k výzvě 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 ustanovení nové výběrové komise ve složení :  G. Meissner, 
J. Schnaubeltová 

- Oznámení o podpisu smlouvy s vítěznou firmou v rámci  Dotace k výzvě VPS-223-2-

2020 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury z programu 

29822 na projekt ´´Obec Bohušov-oprava bytových jednotek v obci Bohušov´ - firma 

Taylor stavební s,r,o,, Opavice 29, 793 95  Město Albrechtice v částce 
4 912 180,10Kč 

- Oznámení o podané žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj na  dotaci COVID – 

Ubytování – výše požadované dotace 180 000,- Kč 

- Žádost pana  o možnost spolufinancování obce na výkopu jmenované 
vodovodní přípojky 

- Žádost občanů Grundku o napojení  na vodovodní řád obce  - starostka nechá 
zpracovat předběžné cenové kalkulace na vybudování vodovodu nebo zjistí možnost 
hloubkového vrtu + cenová kalkulace 

- Žádost Benjamin Krnov o nabídku vhodného pozemku na výstavbu 2 bungalovů – 

obec nemá vhodný pozemek 

- Výsledek výběrového řízení na projekt „Dětské hřiště Dolní Povelice“ 



- Podpis smlouvy s vítěznou firmou MONOTREND s.r.o., dětská a workoutová hřiště, 
Jamné 34, 666 01  Tišnov na částku 217 497,50 Kč 

- ZO bere na vědomí schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko 2019 

- ZO bere na vědomí schválený závěrečný účet Voda-svazek obcí za rok 2019 

- Situaci prodeje pozemků v Grundku – p. Dub 

- ZO pověřilo starostku obce k jednání s paní  ohledně směny pozemků 
Karlov zastávka autobusu, stanovište na tříděný odpad 

- Sdělení p. Duba ke stavu  v oblasti pozemkových a katastrálních úprav v obci 

Bohušov 

- Sdělení p. Duba k projektové dokumentaci nádrž v Karlově 

-  zpřístupnění hřiště v MŠ pro veřejnost – úkol starostka 

- P. Dub – kontejner složený na zpevněné ploše u Farmy – ZVP – úkol starostka 

- Bezdoplatková zóna v katastrech obce Bohušov – úkol starostka 

 

 

 

 

 

V Bohušově 17.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….    …………………………………… 

Jarmila Schnaubeltová     David Dub 

Starostka obce      Místostarosta obce 

 

 

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

        Místostarostka obce 
 

 

 


