
USNESENÍ   č. 4 
ze zasedání zastupitelstva obce dne 3.6.2019 

v    BOHDÍKOVĚ 
          
              
14. Zastupitelstvo obce schvaluje         
                

a) Kontrolu plnění usnesení z 3.zasedání zastupitelstva obce  
b) Výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou a přijímá se 

nápravné opatření 
c) Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 provedenou Krajským 

úřadem Olomouckého kraje a roční účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2018  
d) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost  FK Bohdíkov z.s., IČ 

14617498 z rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2019  ve výši 120 000,- Kč 
e) Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2019 podle přílohy 
f) OZV č.1/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.1/2003 ze dne 

3.března 2003 Řád veřejného pohřebiště 
g) Zájem o převod pozemku p.č. 778/2 v k.ú. Komňátka od vlastníka České republiky 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
h) Předběžný záměr směny části pozemku st.46 v k.ú. Raškov Ves, za část pozemku 

p.č.765 v k.ú. Komňátka. 
i) zrušení předběžného záměru prodeje pozemku p.č. 131/4 a části pozemku p.č. 

773 v k.ú. Komňátka, schváleného na zasedání zastupitelstva obce konaném 
27.8.2018 v usnesení č.22, bod 73 d). 

 
15. Zastupitelstvo obce neschvaluje         

 
a) Žádost paní H.Š., bytem Raškov o odkup části pozemku p.č. 677/1 v k.ú. Raškov 

Ves 
 
16.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 

a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce 
b) příjem financí do rozpočtu obce z nuceného prodeje akcií České spořitelny ve výši 

1.992.000 Kč (1500 ks akcií za cenu 1.328 Kč za jednu akcii) 
 
17.  Zastupitelstvo obce přijímá nápravné opatření 
 

a) k odstranění zjištěného nedostatku vyplývajícího ze zápisu o přezkoumání 
hospodaření obce Bohdíkov za rok 2018, který je součástí závěrečného účtu obce 
Bohdíkov za rok 2018, v tomto  znění: „Rada  obce  bude  provádět  rozpočtová  
opatření  v rozsahu stanoveném  zastupitelstvem  obce  dne  4.3.2019, a to:  

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  a  

b. provádět  v průběhu  roku  2019 rozpočtová  opatření  v  příjmech  i  výdajích  
rozpočtu  obce  z  důvodu  přidělených účelových  prostředků  ze  státního  
rozpočtu, z  rozpočtu  státních  fondů, z  rozpočtu Olomouckého kraje, 
případně z prostředků Evropské unie“.    Termín: ihned. 
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18.  Zastupitelstvo obce pověřuje 
 

a) radu obce k projednání záměru pronájmu pozemku p.č. 131/4 v k.ú. Komňátka 
s manželi P.C. a J.C., bytem Komňátka 

b) radu obce k projednání záměru pronájmu části pozemku p.č. 733 v k.ú. Komňátka 
s firmou Rámování, sklenářství a paspartování s.r.o., se sídlem: Krátká 285/3, 
787 01 Šumperk 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Pavelek 
místostarosta 

Petr Janků 
starosta 

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


