
USNESENÍ   č. 3 
ze zasedání zastupitelstva obce dne 4.3.2019 

v BOHDÍKOVĚ 
                  
 
 
10. Zastupitelstvo obce schvaluje         
                

a) Kontrolu plnění usnesení z 2.zasedání zastupitelstva obce  
b) Zprávu ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku obce za 

rok 2018 
c) Rozpočet obce na rok 2019 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 23 338 

000,- Kč a s celkovými výdaji ve výši 32 115 000,- Kč , krytí schodku zapojením 
přebytku hospodaření minulých let ve výši 8 777 000,- Kč podle přílohy 

d) Rozpočet Sociálního fondu obce Bohdíkov na rok 2019  podle přílohy 
e) Plán preventivně výchovných akcí na úseku požární ochrany na rok 2019  
f) Předběžný záměr prodeje části pozemku p.č. 468/1, ostatní plocha v k.ú. Raškov 

Dvůr z majetku obce J.V. a Z.V. na základě zpracování geometrického plánu a 
znaleckého posudku ke stanovení ceny pozemku 

g) Předběžný záměr prodeje části pozemku p.č. 468/1, ostatní plocha v k.ú. Raškov 
Dvůr z majetku obce I.H. a L.H. na základě zpracování geometrického plánu a 
znaleckého posudku ke stanovení ceny pozemku 

h) zavedení tříměsíčního zkušebního provozu služby hlášení rozhlasem firmou 
Urbitech s.r.o., Jalubí 

 
 
11.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 

a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce 
b) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce k 31.12.2018 
c) Vyhodnocení preventivně výchovných akcí na úseku požární ochrany za rok 2018 
d) Informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 provedenou             

Krajským úřadem Olomouckého kraje     
 
 
12. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce 
 

a) Provádět v průběhu roku 2019 rozpočtová opatření v příjmech i ve výdajích 
rozpočtu obce na rok 2019   ve výši do 250 tis. Kč za jednu položku 

b) Provádět v průběhu roku 2019 rozpočtová opatření v příjmech i výdajích rozpočtu 
obce z důvodu přidělení účelových prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu 
státních fondů, z rozpočtu Olomouckého kraje případně z prostředků Evropské 
unie  
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13. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce  
 

a) k prověření možného snížení nákladů za vedení účtu a bankovních poplatků 
b) k jednání ve věci prodeje nebo případného pronájmu pozemku p.č. 171 k.ú. Dolní 

Bohdíkov ve vlastnictví SPÚ ČR 
c) k jednání ve věci prodeje pozemků p.č. st.24 zastavěná plocha a nádvoří  

(367m2), p.č. st.25 zastavěná plocha a nádvoří  (155m2) a pozemku p.č.156/4 
ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov se společností Šumperský realitní servis za 
cenu max. 200,- Kč/m2  

d) k jednání ve věci odkupu části objektu nové hasičské zbrojnice v Raškově s panem 
J.M. 

 
 
 
 
 

Petr Pavelek 
místostarosta 

Petr Janků 
starosta 

 
                                                                        
   
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: ………………………………………………………………..    
 
 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
 


