USNESENÍ 1/22/
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohušov
konané dne 15. března 2022 v v kanceláři starostky obce v 16,00 hodin
1/22/1 ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: Marian Dobrovský, Gerhard Meissner
1/22/2 ZO schvaluje volbu návrhové komise: David Dub, Manfred Schnaubelt

1/22/3 ZO schvaluje navržený program zasedání
1/22/4 ZO schvaluje Zprávu z inventarizace za rok 2021
1/22/5 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-128007378/001/A p.č. st. 112 v k.ú. Dolní Povelice v souvislosti s výstavbou energet. zařízení,
zemní vedení včetně PS, název stavby Dolní Povelice BD 69 v Nn/kNN číslo stavby IE-128007378 viz. Smlouva v příloze včetně geometrického plánu za úplatu 1000,-KČ
1/22/6 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-128007378/001 LV č. 22 pro Obec Bohušov v k.ú. Dolní Povelice
- p.č. 109st. Zastavěná plocha č.p. 70
- p.č. 110st. Zastavěná plocha č.p. 71
- p.č. 111st. Zastavěná plocha č.p. 72
- p.č. 56/2 trvalý travní porost
- p.č. 62/1 zahrada
- p.č. 2873 ostatní plocha
za úplatu 19 000,- KČ
'1/22/7 ZO schvaluje s účinností od 1.5.2022 na bytových domech 163,164,165(nové
bytovky) nájemné ve výši 41,09Kč/m2
1/22/8 ZO schvaluje s účinností od 1.5.2022 nájemné u bytů Staré bytovky : Bohušov 155156, 157-158, 159-160, 161-162, Dolní Povelice 69-70, 71-72 , kde se vyměnily okna na
31,09 KČ/m2
1/22/9 ZO schvaluje s účinností od 1.5.2022 nájemné u bytů Staré bytovky : Bohušov 155156, 157-158, 159-160, 161-162, Dolní Povelice 69-70, 71-72, kde proběhla rekonstrukce
včetně výměny oken na 36,09Kč/m2
1/22/10 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci a souhlasí v kladném případě s přijetím dotace
z rozpočtu MŠK na projekt ,,Zatepleni bytových domů v Dolních Povelicích "
1/22/11 ZO schvaluje realizaci projektu ,,BD Dolní Povelice č.p.69-70 -snížení energetické
náročnosti objektu"v ráníci kotlíkových dotací cíl 2 (tepelné Čerpadlo )
1/22/12 ZO schvaluje Výběrovou komisi na tepelné čerpadlo D.Povelice 69-70
Meissner Gerhard, David Dub, Anna Zeniánková, náhradníci : Marián Dobrovský, Manfred
Schnaubelt

1/22/13 ZO schvaluje přidělení bytu paní
od 1.4.2022

-byt Dolní Povelice 69/1

1/22/14 ZO schvaluje přiděleni bytu panu
162/5 od 1.2.2022

-byt Bohušov

1/22/15 ZO neschvaluje změnu územního plánu - způsobu využití pozemků z hlediska
územního plánování obce - pozemky na LV 199(p.č. 2355) v k,ú. Bohušov a na LV 226 (p.č.
2120/2, 2396, 2426/1, 2426/2, 2426/3, 2426/4, 2426/5) pro k.ú. Bohušov ve vlastnictví
MAREOS s.r.o. a KARETA s.r.o. - nový způsob využití plocha k venkovskému bydlení
1/22/16 ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků
p.č. 143/7 - 152m2 zahrada v k.ú. Bohušov na základě GP Č. 428-56/2021
p.č. 143/8 - 274m2 zahrada v k.ú. Bohušov na základě GP Č. 428-56/2021
p.č. 5/4 - 2836m2 trvalý travní porost v k.ú. Bohušov část cca 350m2
+ doplatek nájemného 3roky zpětně u původních uživatelů
1/22/17 ZO schvaluje nákup elektronické úřední desky

1/22/18 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bohušov na účel
Spolufinancování projektu ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva"
realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 formou
finančního příspěvku projektům s realizací v katastrálním území obce ve výši 15 000,- KČ na
jeden úspěšný p'ojekt" maximálni výše dotace 180 000,- KČ
1/22/19 ZO schvaluje věcný dar pro občany jubilanty 60,65,70,75,80let a výše - dárkový
poukaz 400,-KČ + květina od 1.1.2022
1/22/20 ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci z Mikroregionu Osoblažsko na společný projekt
- střechy - na každou obec cca 428 000,- KČ - Rekonstrukce střechy Penzion pod Duby
658 087,25,- Kč bez DPH 796 285,- Kč S DPH
1/22/21 ZO schvaluje projekt převzetí provozu o.p.s. Osoblažská úzkorozchodná dráha, tak
jak byl předložen v materiálu ,,Převzetí provozu osobních vlaků na trati Třemešná ve Slezsku
- Osoblaha od dopravce Cd, a.s.".
1/22/22 ZO schvaluje pověření starosty obce prostřednictvím o.p.s. Osoblažská
úzkorozchodná dráha k jednání s Krajským úřadem Moravskoslezského kaje v rámci
přípravy pro uskutečněni projektu převzetí provozu.
1/22/23 ZO schvaluje poskytnutí daru pro Osoblažskou úzkorozchodnou dráhu na určené
výdaje (mzda a odvody zaměstnance, který bude zprostředkovávat provoz , péče o majetek,
příprava celého projektu na transformaci a náklady na provoz - hovorné, internet, paliva aj.)
ve výši 100 000,- Kč jednorázově.
1/22/24 ZO schvaluje poskytnutí 4 bytů v Bohušově pro ukrajinské uprchlíky
1/22/25 ZO schvaluje záměr výstavby protipovodňového valu na p.č.3438/1, 3438/2, 3382/6
v k.ú. Bohušov

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

Rozpočtová opatřeni obce Bohušov 15/2021, 1/2022
Mikroregion Osoblažsko - schválený rozpočet 2022 a střednědobý výhled 2023 - 2025
Mikroregion Krnovsko - schválený rozpočet na rok 2022, Voda svazek obcí schválený rozpočet na r. 2022, střednědobý výhled 2022-2024

-

Zpracovaná projektová dokumentace na ,,Zateplení BD v Dolních Povelicích ,,
č.p. 69-70 rozpočtované náklady l 769 854,-KČ s DPH 2 035 332,- KČ
č.p. 71-72 rozpočtované náklady l 738 878,- KČ s DPH l 999 710,- KČ

-

Informace o uzavření silnice III/45718 - oprava přejezdu Dívčí Hrad 1.10.-15.10.22
Informace o uzavírce silnice III/45718 - oprava přejezdu Horní Povelice od 9.9.2022
do 23.9.2022

-

Informaci pana Duba o průběhu prací k zesílení trafa
Informaci o odstraňování problémů s dešt'ovou vodou u firmy Farma Vendolský
prodej skruží
Vyčištění náhonu k rybníku

V Bohušově 15.3.2022
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Starostka obce

"j

L

David Dub
Místostarosta obce
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Anna Zemánková
Místostarostka obce

