USNESENÍ 2/22/
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohušov
konané dne 23. května 2022 v kulturním domě v 16,00 hodin
2/22/1 ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: David Dub, Manfřed Schnaubelt
2/22/2 ZO schvaluje volbu návrhové komise: Anna Zemánková, Jarmila Schnaubeltová

2/22/3 ZO schvaluje navržený program zasedání
2/22/4 ZO schvaluj e Celoroční hospodaření obce Bohušov za rok 2021 (závěrečný účet)
bez výhrad
2/22/5 ZO schvaluje Plnění rozpočtu sociálního fondu a fondu rezerv na opravy vodovodu za
rok 2021
2/22/6 ZO schvaluje Účetní závěrku obce Bohušov za rok 2021
2/22/7 ZO schvaluje prodej pozemku p.Č.1286/3 zahrada o výměře 163m2 v k.ú. Dolní
Povelice panu
za odhad 7 820,- Kč (znalecký
posudek č. 762-9/2022
plus náklady s prodejem spojené (záměr
schválen usnesením č. 4/19/7 ze dne 4.9.2019), zveřejněn na úřední desce 5.9.2019 do
21.9.2019)
2/22/8a) ZO schvaluje výběrovou komisi ve složení : David Dub, Anna Zemánková, Robert
Schaffartzik, náhradníci : Gerhard Meissner, Manfred Schnaubelt na projekt ,,Kanalizace
Bohušov l. etapa"
2/22/8b) ZO schvaluje pověření starostky obce k podpisu smlouvy s vítěznou firmou na
projekt ,,Kanalizace Bohušov l. etapa"
2/22/9a) ZO schvaluje výběrovou komisi ve složení : David Dub, Anna Zemánková, Robert
Schaffartzik, náhradníci : Gerhard Meissner, Manfred Schnaubelt na projekt ,,Rekonstrukce
Poklon Dolní Povelice"
2/22/9b) ZO schvaluje pověření starostky obce k podpisu smlouvy s vítěznou firmou na
projekt ,,Rekonstrukce Poklon Dolní Povelice"
2/22/10a) ZO schvaluje výběrovou komisi ve složení : David Dub, Anna Zemánková, Robert
Schaffartzik, náhradníci : Gerhard Meissner, Manfred Schnaubelt na projekt ,,Územní plán
Bohušov"
2/22/10b) ZO schvaluje pověření starostky obce k podpisu smlouvy s vítěznou firmou
na projekt ,,Územní plán Bohušov"
2/22/11 ZO schvaluje Návrh zprávy k uplatňování Územního plánu Bohušov 1/2017 až
6/2021
2/22/12 ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 4571961 se SFŽP Kotlíkové dotace

2/22/13 ZO schvaluje 7členné zastupitelstvo obce Bohušov pro příští volební období
,
2/22/14 ZO schvaluje přidělení bytu č. 157/2 v Bohušově

od 1.6.2022

2/22/15 ZO schvaluje žádost o rekonstrukci koupelny
2/22/16 ZO neschvaluje Záměr výstavby Fotovoltaické elektrárny firmou MEVRA
ECOWASTE s.r.o., Ostrava v Karlově
2/22/17 ZO neschvaluje Žádost firmy Ing. Illík -Rail, spol. s.r.o., o úhradu částečné
kompenzace zvýšených nákladů , z důvodu skokového navýšení cen stavebního materiálu, na
akci Zateplení bytových domů Dolní Povelice ve výši 118 200,- KČ bez DPH.
2/22/18 ZO schvaluje přijetí dvou zaměstnanců na úklid rekreačního areálu na dobu určitou
1.6.2022 do 30.9.2022
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo, ZO vzalo na včdomí
- Rozpočtová opatření obce Bohušov 2/2022, 3/2022, 4/2022
- ZO bere na vědomí odložení prodeje pozemku p.č.87/1 zahrada o výměře 634m2v k.ú.
Dolní Povelice, p.č. 86 zahrada o výměře 263m2 v k.ú. Dolní Povelice a p.č. 69/2 zahrada o
výměře 156m2 v k.ú. Dolní Povelice na příští zasedání
- Informace k Výběrovému řízení kanalizace Bohušov - zrušení původního výběrového řízení ze dne
5.4.2022, výběrová komise ve složení: Schnaubelt, Dobrovský, Meissner
- Informace k výběrovému řízení tepelné čerpadlo Dolní Povelice 69-70 na akci ,,Bytový dům č. 6970 Dolní Povelice - instalace tepelného čerpadla a ústředního topení"Výběrové řízení proběhlo dne
5.4.2022 , výběrová komise ve složení Schnaubelt, Dobrovský, Meissner. Vítězná firma: Gass-Eko
s.r.o. za cenu l 764 628,- KČ s DPH, podpis smlouvy s vítěznou firmou se uskutečnil 27.4.2022,
zahájení prací 16.5.2022.
- Informace k výběrovému řízení ,,Zateplení bytových domů Dolní Povelice" výběrová
komise ve složení: Schnaubelt Manfřed, Dobrovský Marian, Meissner Gerhard, výběrové
řízení proběhlo 5.4.2022 , Vítězná firma Ing. Illík -Rail, spol. s.r.o., cena díla vyplývající ze
smlouvy 2 794 965,45 bez DPH, podpis smlouvy se uskutečnil 20.4.2022.
- Příkazní smlouvu o poskytování právní pomoci uzavřená dne 26.1.2022 mezi obcí Bohušov
-

Informace starostky obce ke kompletním pozemkovým úpravám v k.ú. Dolní Povelice
Připomínka p. Schnaubelta k jízdám motorek a čtyřkolek v rekreačním areálu - zákaz
Připomínka E. Schnaubelta - problém s povolenkami na rybníku pod Hradem
Žádost
otevření kanálu vedoucího přes zahradu a vyčištění zatrubnění pod

cestou
- Žádost
V Bohušově 23.5.2022
Jarmila Schnaubeltová
Starostka obce

položení chodníku před jejich domem
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David Dub
Místostarosta qbce
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Anna Zemánková
Místostarostka obce

