
USNESENÍ 6/21/
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohušov

konané dne 16. prosince 2021 v kulturním domě v 16,00 hodin

6/21/1 ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: Anna Zemánková, Jarmila Schnaubeltová

6/21/2 ZO schvaluje volbu návrhové komise: David Dub, Manfred Schnaubelt

6/21/3 ZO schvaluje navržený program zasedání

6/21/4a) ZO schvaluje Rozpočet obce Bohušov na rok 2022

6/21/4b) ZO schvaluje Střednědobý výhled obce Bohušov na období 2023-2030

6/21/5 ZO schvaluje rozpočet fondů obce Bohušov na rok 2022

6/21/6 ZO schvaluje Plán inventur obce Bohušov na rok 2021

6/21/7 ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vítěznou firmou na projekt
,,Kanalizace Bohušov - etapa la a lb - PD"

6/21/8 ZO schvaluje výběrovou komisi na projekt ,,Územní plán obce Bohušov": David Dub,
Robert Schaffartzik, Anna Zemánková, Manfred Schnaubelt, náhradnici : Gerhard Meissner,
Marián Dobrovský

6/21/9 ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vítěznou firmou na projekt
,,Územní plán obce BohuŠov"

6/21/10 ZO schvaluje zavedení stočného na bytových domech č.p.163, 164, 165 v Bohušově
40,- Kč/m3 od 1.1.2022 a mší se položka ve vyúčtování za služby - vývoz a čištění
kanalizace k 31.12.2021

6/21/11a) ZO schvaluje zvýšení nájemného u obecních bytů - Nové bytovky Bohušov 163,
164, 165 O 5,218,- Kč/m2 od 1.4.2022

6/21/11b) ZO schvaluje zvýšení nájemného u obecních bytů - Staré bytovky : Bohušov 155-
156, 157-158, 159-160, 161-162, Dolní Povelice 69-70, 71-72 o 5,- Kč/m2 od 1.4.2022

6/21/12 ZO schvaluje přidělení bytu - Dolní Povelice 15,
byt Dolní Povelice 69/2

6/21/13 ZO schvaluje přijeti dotace SZIF z Programu rozvoje venkova reg. číslo
21/006/19210/780/107/002302 - název projektu ,,Obnova kapliček v Dolních Povelicích"

6/21/14 ZO schvaluje podpis dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na
projekt ,,Obnova kapliček v Dohiích Povelicích"



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

- Rozpočtová opatření obce Bohušov 13,14/2021
- Mikroregionu Osoblažsko návrh rozpočtu na rok 2022
- VODA-svazek obcí návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého

výhledu na rok
2023-2025,

- Mikroregionu Krnovsko návrh střednědobého výhledu mikroregionu Krnovsko 2023-2025, návrh rozpočtu na rok 2022

- Oznámení vysoutěžené ceny z privatizačního projektu chlívky Dolní Povelice - cenacelkem za 5chlívků - 181 000,- včetně pozemků

- Projednání žádosti nájemníků v bytových domech 163-165 k vyúčtování služeb zaobdobí 07.2020 - 06.2021
Dle doručení nové skutečnosti - dne 14.12.2021 byla doručena námitka k vyúčtováni
služeb podle § 8 odst.2 zákona č. 67/2013 Sb se jednání odkládá na další jednání
zastupitelstva.
Všichni účastníci podepsaní v petici se dostaví do kanceláře starostky obce ke
společnému projednání problému a to 17.1.2022 v 16,00 hodin

- Podání žádosti o dotaci z rozpočtu MŠK znevýhodněné oblasti na zateplení BD DolníPovelice 69-70, 71-72 - celkem cca 3 000 000,- - dotace 80%, podíl obce 600tis. Kč -
starostka obce prověří možnost čerpání dotace

- Informace o úhradě závazku vůči finančnímu úřadu kauza úřad práce z roku 2014z původního předpisu 1037tis. a předepsaného penále 365tis. a 100% úroků, obec
nakonec uhradila : cca 52tisíc z předpisu, 36tis. penále a 13tisic úroků, přijaté úroky
z uhrazeného předpisu 21tis. KČ z roku 2021a 46 tis.z roku 2019 z uhrazeného
předpisu uhradili jsme 101tis. KČ, vrátili na na úrocích 68 tis. KČ,
zaplaceno obcí na kauze 33 000,- KČ

- Oznámení o zvýšení vodného od 1.1.2022 - 43,- Kč/m3
Připomínky občanů z diskuze :

- Odpady u popelnic v Dolních Povelicích
- Zvelebování rekreačního areálu
- Najíždění k chatkám, parkování na hrázi
- Kontrola vyúčtování zpětně, kontrola účtování na bytech
- Kronika
- Zasakovací pás nad č.p. 50
- Náklady na komunální odpady

V Bohušově 16.12. 21

Jarmila Schnaubeltová
Starostka obce
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David Dub
Místostarosta obce
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Anna Zemánková
Místostarostka obce


