
USNESENÍ 2/21/
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohušov

konané dne 12. dubna 2021 v kulturním domě v 18,00 hodin

2/21/1 ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: Marian Dobrovský, Gerhard Meissner

2/21/2 ZO schvaluje volbu návrhové komise: David Dub, Robert Schaffartzik

2/21/3 ZO schvaluje navržený program zasedání

2/21/4 ZO schvaluje pověření starostky obce k podpisu smlouvy s vítěznou finnou na projekt
,,Dětské hřiště u MŠ a výměna zdroje tepla" firma Gass-EKO s.r.o., Ostravská 1929/16a, 748
01 Hlučín - tepelné čerpadlo do MŠ v hodnotě 680 465,- KČ včetně DPH

2/21/5 ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt ,,Obec Bohušov - opravy
bytových jednotek v obci BohuŠov - 2021" název zakázky ,,Bohušov-oprava bytových
jednotek a výměna oken bytových domů"
Vítězná firma : Taylor stavební firma s.r.o., Město Albrechtice zakázka v hodnotě

4 733 597,73 bez DPH

2/21/6 ZO schvaluje pověření starostky obce k podpisu smlouvy s vítěznou firmou na projekt
,,Obec Bohušov - Oprava bytových jednotek v obci Bohušov - 2021"

2/21/7 ZO schvaluje přijetí dotace na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠK -
projekt ,,Výměna oken na bytových domech v Bohušově" projekt celkem 3 750 000,-, výše
dotace max. 3 000 000,- KČ

2/21/8 ZO schvaluje pověření starostky obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu MŠK - projekt ,,Výměna oken na bytových domech v Bohušově"

2/21/9 ZO schvaluje Výběrovou komisi na projekt ,, Výměna oken na bytových domech
v Bohušově" : Anna Zemánková, David Dub, Robert Schaffartzik náhradník: Manfred
Schnaubelt
2/21/10 ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vítěznou firinou na projekt Výměna
oken na bytových domech v Bohušově"

2/21/11 ZO schvaluje dílčí změnu územního plánu obce z důvodu záměru vybudování
fotovoltaického parku na pozemcích p.č. 547/1 - 275816m2 orná - část cca 14ha, p.č. 547/2 -
16307m2 orná, 547/3 - 14659m2 orná, 547/21 - 7792m2 orná, 547/22 - 35084 orná, 547/20 -
2465m2 orná, 547/17 - 44058m2 orná, 547/16 - 14483m2 orná, 547/7 - 26633 orná, část
1,9ha, 547/8 - 10580m2 orná, část 0,5ha vše v k.ú. Dolní Povelice, které budou změněny na
Plochy průmyslové výroby a skladu - viz. Příloha č. l a z důvodu vybudování sádek
v Bohušově na p.č. 3438/1 - 3807m2 trvalý travní porost, 3501 - 1205m2 ostatní plocha,
3438/2 - 554m2 zahrada, 3382/6 - 718m2 ostatní plocha v k.ú. BohuŠov, které budou
změněny na Plochy průmyslové výroby a skladu - viz. Příloha č. 2 s tím, že žadatelé uhradí
veškeré náklady spojené s dílčí změnou územního plánu obce Bohušov a ZO pověřuje Ing.
Roberta Schaffartzika k zastupování obce při změně současného územního plánu a zároveň



pověřuje Ing. Schaffartzik k jednání vedoucí v pořízeni nového územního plánu obce
Bohušov

2/21/12 ZO neschvaluje návrh pana na systém kontrol na obecních
rybnících s využitím bezplatných porybných

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

- výběrová komise na zakázku tepelné čerpadlo v MŠ Bohušov : Anna Zemánková,
Gerhard Meissner, náhradník David Dub v rámci projektu : Dětské

hřiště u MŠ Bohušov a výměna zdroje tepla"

- výběrová komise na projekt ,,Obec BohuŠov - opravy bytových jednotek v obci
Bohušov - 2021" : Gerhard Meissner, Marián Dobrovský, náhradník
David Dub

- Informaci pana Duba :
a) V Dolních Povelicích začínají pozemkové úpravy
b) Veřejné osvětlení v Dolních Povelicích — jeho oprava v rámci posíleni energetické sítě
C) Zpracován geometrický plán na kapličky v Dolních Povelicích
d) Nalezen originál územního rozhodnutí na rybník v Bohušově
- korespondence k posílení signálu

V Bohušově 12.4.2021
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Jarmila Schnaubeltová
Starostka obce
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David Dub
Místostarosta obce
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Anna Zemánková
Místostarostka obce


