
USNESENÍ 5/20/ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bohušov 

konané dne 10. prosince 2020 v kulturním domě v 17,00 hodin 

 

5/20/1  ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: Anna Zemánková, Robert Schaffartzik 

              

5/20/2  ZO schvaluje volbu návrhové komise: Manfred Schnaubelt, Jarmila Schnaubeltová 

 

5/20/3  ZO schvaluje navržený program zasedání 
 

5/20/4 ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Bohušov na rok 2021 

 

5/20/5 ZO schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu obce Bohušov na rok 2021  

 

5/20/6 ZO schvaluje Plán inventur obce Bohušov na rok 2020  

 

5/20/7 ZO schvaluje Smlouvu č. 3/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu 

pro poskytování návratných finančních výpomocí    
 

 

5/20/8 ZO schvaluje Smlouvu č. 4/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu 

pro poskytování návratných finančních výpomocí   
 

5/20/9 ZO schvaluje Smlouvu č. 5/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro 

poskytování návratných finančních výpomocí   
  

5/20/10 ZO schvaluje Smlouvu č. 6/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro 

poskytování návratných finančních výpomocí   
  

5/20/11 ZO schvaluje přijetí dotace z operačního programu životní prostředí na projekt “Obec 
Bohušov-sběrná místa a kontejnery“, zpracování projektu k zadání výběrového řízení a zadání 
výběrového řízení dva v jednom na stavební práce a na kontejnéry 

 

5/20/12 ZO Schvaluje na projekt “Obec Bohušov-sběrná místa a kontejnery“ 

Výběrová komise: David Dub, Robert Schaffartzik, Gerhard Meissner 
 

5/20/13 ZO schvaluje pověření starostky obce k podpisu smlouvy s vítěznou firmou 

na projekt “Obec Bohušov-sběrná místa a kontejnery“ 

 

5/20/14 ZO schvaluje  Podanou žádost o dotaci z MMR – Budování a obnova míst aktivního 
odpočinku  na projekt „Dětské hřiště Bohušov“ dotace 80%, celkový náklad 1 105 469,92 Kč 
s DPH 

(místo : naproti kurtům, na hřišti podél kurtů, u kabin, u starých bytovek 

 

5/20/15 ZO obce schvaluje přípravu a podání žádosti na dotaci  z Ministerstva zemědělství - 
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků venkovské krajiny na projekt 
“Rekonstrukce dvojice protilehlých poklon Dolní Povelice“ rozpočet 169 140,- Kč s DPH 



5/20/16 ZO schvaluje  přípravu a podání žádosti na dotaci z ministerstva zemědělství - 
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků venkovské krajiny na projekt 
„Rekonstrukce křížové cesty v obci Bohušov“ rozpočet 285 561,- Kč s DPH bez obrazů 

 

5/20/17 ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a 
provedení stavby (DPS) Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na 
akci „Vodní nádrž Karlov“ 

Dodavatel Lesprojekt Krnov s.r.o. – cena za projekt 199 650,- s DPH – do konce června 2021 

 

5/20/18 ZO schvaluje jmenování členů do správní rady Slezských zemských drah, o.p.s. 
 

 

5/20/19 ZO schvaluje jmenování členů do správní rady Slezských zemských drah, o.p.s. 
 

 

5/20/20 ZO schvaluje jmenování členů do dozorčí rady Slezských zemských drah, o.p.s. 
Anna Zemánková 

 

5/20/21 ZO schvaluje Změnu sídla společnosti Slezských zemských drah, o.p.s. 
nové sídlo společnosti : Třemešná ve Slezsku č.p. 298, 793 82 Třemešná u Krnova 

 

5/20/22 ZO schvaluje jmenování člena do správní rady Osoblažská úzkorozchodná dráha 
o.p.s. - Robert Schaffartzik 

 

5/20/23 ZO schvaluje  přidělení bytů :  
v rámci přestěhování našich stálých nájemníků do nově zrekonstruovaných bytů :  

 

 

 

 

 

5/20/24 ZO schvaluje přidělení bytu paní  

 

5/20/25 ZO neschvaluje přidělení bytu p.   
 

5/20/26 ZO neschvaluje přidělení bytu  p.    

 

5/20/27 ZO neschvaluje přidělení bytu p  

 

5/20/28 ZO neschvaluje přidělení bytu paní  

 

5/20/29 ZO schvaluje přidělení bytu paní  
 

 

5/20/30 ZO schvaluje záměr prodeje p.č. 1614/4 zahrada o výměře 251m2 v k.ú. Bohušov 

 

5/20/31 ZO neschvaluje prodej pozemku p.č.144st. zastavěná plocha, nádvoří 400m2 v k.ú. 
Bohušov panu  za odhad 28 300,- 



Kč (znalecký posudek č. 724-29/2020  plus náklady s prodejem spojené 
(záměr schválen usnesením č. 4/20/15 ze dne 17.9.2020, zveřejněn 21.9.2020 do 7.10.2020 

 

5/20/32 ZO schvaluje Změnu usnesení 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 

 

 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) 

            Původně schváleno : Kupující Manželům                
 

Nově kupující : Jiří  
 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) 

 

5/20/33 ZO schvaluje Změnu usnesení 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  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 

Změna kupujícího :  
Původně pouze Panu  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 

 

Nově kupující : Panu  oba  trvale 
 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 

 

5/20/34 ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace ze 
SFŽP – 90% na projekt „Projektová dokumentace kanalizace a čističky odpadních vod 
Bohušov – 1. etapa“ 

5/20/35 ZO schvaluje Zadání výběrového řízení na zpracování PD kanalizace a ČOV 
Bohušov – 1. etapa 

5/20/36 ZO schvaluje  Výběrovou komisi na projekt na zpracování PD kanalizace a ČOV 
Bohušov – 1. etapa David Dub, Manfred Schnaubelt, Anna Zemánková 



5/20/37 ZO schvaluje Zvýšení ceny za ubytování v chatkách od 1.1.2021 

Chatka na 1noc 900,- Kč, sleva 10% při ubytování na 7 nocí a více 

Ceník pro Ostravskou univerzitu – 700,- Kč za chatku a noc 

 

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

- Rozpočtová opatření obce Bohušov na rok 2020 číslo 10,11,12 

- Návrh rozpočtu na rok 2021 – Mikroregion sdružení obcí Osoblažska 

- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – Mikroregion sdružení obcí Osoblažska 

- Návrh rozpočtu na rok 2021 Voda – svazek obcí 
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Voda – svazek obcí 
-  Informaci v případě že v roce 2021 vyjde výzva na energetické úspory z IROP 

podáme žádost o dotaci na bytovku Dolní Povelice 69-70 – zateplení, výměna oken, 
dveří a změna otopné soustavy – tepelné čerpadlo – financování v rámci kotlíkových 
dotací cíl 2 

- Informace, že obec obdržela  Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity v nestátních lesích na rok 2019 – 30 000,- Kč 

- Informace že obec održela Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních 
porostů do 40let věku  130 140,- Kč 

-  

Připomínky a informace vzniklé z diskuse 

- Informace ČOV nové bytovky  
- Dotaz dětské hřiště Dolní Povelice  
- Kabel nové bytovky – O2 

- Bytovka Dolní Povelice – oprava kanalizace  

- E-mail – oznámení o stěžování si na kvalitu práce na areálu – anonym 

- Pronájem kiosku a stodoly 

- Pronájem celého areálu 

- Díry u bytovek v Dolních Povelicích 

- Opravy bytů – odběr elektřiny ze společných prostor 
- Informace – o průběhu akce – nádrž v Karlově 

- Informace – pitná voda do Grundku 

- Sporná hranice – pozemek u  

 

V Bohušově 10.12.2020 

 

 

 

 

 

…………………………………….    …………………………………… 

Jarmila Schnaubeltová     David Dub 

Starostka obce                  Místostarosta obce 

 

 

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

        Místostarostka obce 
 



 

 


