
USNESENÍ 5/21/
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohušov

konané dne 24. listopadu 2021 v kulturním domě v 17,00 hodin

5/21/1 ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: Robert Schaffartzik, David Dub

5/21/2 ZO schvaluje volbu návrhové komise: Manfred Schnaubelt, Jarmila Schnaubeltová

5/21/3 ZO schvaluje navržený program zasedání

5/21/4 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bohušov č. 2/2021 o místníin poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022

5/21/5 ZO schvaluje Dodatek č. l ke smlouvě o vypůjčce a budoucí darovací smlouvě, ev.č.
07933/2018/RRC úprava podmínek půjčování elektrokol (Moravskoslezský kraj)
Změna : Smlouva se v odst.9 doplňuje o nová ustanovení :
písm.e) Zasílat půjčiteli každý rok do 30.4. emailem 2 fotografie : l. foto - kola ve stojanu a
2. foto - distribuční niísto kde bude propagace e-kola pro kaj
písm. D Informovat půjčitele o změně kontaktních údajů distribučního (výpůjčního) místa

5/21/6a) Zastupitelstvo obce Bohušov schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a)
a § 44 písm. a) zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (dále jen
stavební zákon) pořízení nového Územního plánu Bohušov,

5/21/6b) Zastupitelstvo obce Bohušov schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm.ľ) a
v návaznosti na ustanovení § 47 odst.l a 4, § 51 odst. l a 3 a § 53 odst. l stavebního zákona
jako zastupitele určeného ke spolupráci s pořizovatelem nového Územního plánu Bohušov
starostku obce Bohušov paní Jarmilu Schnaubeltovou

5/21/6c) Zastupitelstvo obce Bohušov schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm.b) a
v návaznosti na ustanoveni § 6 odst. l písm. C) stavebního zákona podání žádosti obce
Bohušov o pořizování nového Územního plánu Bohušov Městským úřadem Krnov.

5/21/7 ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-8021077/1, Bohušov, 4bytovky, posílení vNN/kNn na pozemku p.č.
2, st.221, st.222, st.225, st.226 V k.ú. Bohušov

5/21/8 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt ,,Dětská a workoutové hřiště
Bohušov" do programu Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR

5/21/9 ZO schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko

5/21/10 ZO schvaluje Dodatek č. l ke smlouvě o vzájemné spolupráci ze dne 17.12.2019 s
Obcí Dívčí Hrad

5/21/11 ZO schvaluje Zpracování projektové dokumentace - opravy fasád, odstranění řas a
mechů, omytí tlakovou vodou, aplikace ochranného nátěru a nastříkání fasád barvou, natření
dřevěného obložení, odvod dešt'ové vody izolace a oprava prasklých rohů bytových domů ve



vlastnictví obce Bohušov. Název projektu ,,Opravy fasád bytových domů" projekt bude
sloužit k podání dotace z rozpočtu MŠK - znevýhodněné oblasti

5/21/12a) ZO schvaluje v rámci spolufinancování 4.výzvy kotlíkových dotací s MŠK
dotaci ve výši 15 000,- KČ z rozpočtu obce Bohušov na jeden realizovaný projekt v rámci
katastrů obce Bohušov

5/21/12b) ZO schvaluje k bodu 5/21/12a) celkovou výši dotace pro všechny realizované
projekty maximálně do 180 000,- KČ z rozpočtu obce BohuŠov

5/21/13 ZO schvaluje prodej pozemků
p.č. 1286 díl ,,b" 342m2 v k.ú. Dolní Povelice
p.č. 2905/1 díl ,,c" 328m2 v.k.ú. Dolní Povelice
p.č. 1286 díl ,,g" 17m2 v k.ú. Dolní Povelice
vše dle dle GP č. 167 - 4a/2020 panu Dolní 303 1/97, Zábřeh, 70030 Ostrava
za odhad - 12 110,- KČ dle znaleckého posudku č. 722-27/2020 a vyjádřeni ke znaleckému
posudku č. 722-27/2020 ze dne 22.9.2021 plus náklady s prodejem spojené
Záměr prodeje schválen usnesením ZO Bohušov dne 4.9.2019 pod č.j. 4/19/7 a zveřejněn na
úřední desce od 5.9.2019 do 21.9.2019

5/21/14 ZO schvaluje Záměr prodeje pozemků
p.č. 1963/8 ostatní plocha 140m2 část v k.ú. Bohušov

5/21/15a) ZO schvaluje přidělení bytu paní Čujkova 1719/31 Ostrava
Zábřeh - garsonka Bohušov 155

5/21/15b) ZO neschvaluje přidělení bytu panu Strážisko 1, prostějov -
byt 2+1, 1+1

5/21/16 ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ev.č. SMPOZ27/ /21
mezi budoucí povinný :Povodí Odry, státní podnik a budoucí oprávněný:Obec Bohušov na
p.č. 464/1, vodní plocha v k.ú. Nová Ves u Bohušova v rámci realizace stavby "Vodní nádrž
Karlov"

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

- Rozpočtová opatření obce Bohušov 10,11,12/2021
- Informace pana Duba o situaci k akci Vodní nádrž Karlov
- Informace ke komplexním pozemkovým úpravám obec Dívčí Hrad

V Bohušově 24.1 . 021

.
.

Jarmila Schnaubeltová
Starostka obce
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Místostarostka obce


