Zápis 4.4.2013

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 4. 4. 2013

Přítomní: 8 členů OZ

Omluven: p. Peřinka

Hosté: p. Bošková – vedoucí učitelka MŠ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Žádost o udělení licence k provozování linkové osobní dopravy číslo 370150:
Vacov-Čkyně-Vlachovo Březí-Prachatice, dále číslo 370140: Vimperk-ČkyněZálezly, Setěchovice-Vlachovo Březí

3) Souhlas se zařazením správního území obce Bušanovice do území působnosti
Integrované strategie území regionu CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION
GROUP na období 2014-2020 realizované občanským sdružením CHANCE IN
NATURE - LOCAL ACTION GROUP.

4) Účast na 9. výzvě MAS v rámci mikroregionu Vlachovo Březí. Z finančních
prostředků z této výzvy pořídit vybavení do klubovny požární zbrojnice Bušanovice.

5) Určení osoby k vedení poptávkového řízení na akce - Rekonstrukce požární
zbrojnice Bušanovice na pozemkové parcele č. 72 k.ú. Bušanovice, Úprava chodníku
u Mateřské školy Bušanovice

6) Různé

- zpráva paní učitelky MŠ Bušanovice

- svoz nebezpečného odpadu

- dodatek ke smlouvě č. 10079276 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR– doplnění informace o zřízeném účtu u ČNB
-rozpočtové opatření č.2

k bodu 1)

p. starostka zahájila zasedání, přivítala přítomné, seznámila s programem zasedání

návrhová komise: p. Veselka, p. Krýcha

ověřovatelé zápisu: p. Beránek, p. Bartůňková

k bodu 2)

- autobusová linka – žádost o udělení licence

Linky č.: 370150: Vacov-Čkyně-Vlachovo Březí-Prachatice

370140: Vimperk-Čkyně-Zálezly, Setěchovice-Vlachovo Březí

k bodu 3)

- Souhlas se zařazením správního území obce Bušanovice do území působnosti
Integrované strategie území regionu CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION
GROUP na období 2014-2020 realizované občanským sdružením CHANCE IN
NATURE - LOCAL ACTION GROUP.

k bodu 4)

- Účast na 9. výzvě MAS v rámci mikroregionu Vlachovo Březí. Z finančních
prostředků z této výzvy pořídit vybavení do klubovny požární zbrojnice Bušanovice

k bodu 5)

- určení osoby k vedení poptávkového řízení na akce - Rekonstrukce požární
zbrojnice Bušanovice na pozemkové parcele č. 72 k.ú. Bušanovice, Úprava chodníku
u Mateřské školy Bušanovice

k bodu 6)

- p. Bošková podala informace o zápisu do MŠ Bušanovice

- svoz nebezpečného odpadu bude ve dnech: 7. 6. – 10. 6. 2013

- dodatek ke smlouvě č. 10079276 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí – doplnění informace o zřízeném účtu u ČNB
-rozpočtové opatření č. 2, jedná se o zapojení dotací do rozpočtu, dále o zvýšené náklady na
pluhování MK

OZ na svém zasedání:

Bere na vědomí:

- informace p. Boškové o zápisu do MŠ Bušanovice

- dodatek ke smlouvě č. 10079276 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí

- termín nebezpečného odpadu – 7. 6. – 10. 6. 2013

Schvaluje:

- souhlas udělení licence k provozování linkové osobní dopravy číslo 370150: VacovČkyně-Vlachovo Březí-Prachatice, dále číslo 370140: Vimperk-Čkyně-Zálezly,
Setěchovice-Vlachovo Březí

- souhlas se zařazením území pro roky 2014 -2 020 do MAS

Zastupitelstvo obce Bušanovice souhlasí se zařazením správního území obce
Bušanovice do území působnosti Integrované strategie území regionu CHANCE IN
NATURE - LOCAL ACTION GROUP na období 2014-2020 realizované občanským
sdružením CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP

- souhlas s pořízením 10 ks židlí, dále pak kamna a kuchyňskou skříňku do klubovny
požární zbrojnice Bušanovice. Jedná se o finanční prostředky ve výši způsobilých
výdajů 43802,-Kč až 53 000,- Kč

- pověření p. starostky Merie Zídkové k vedení poptávkového řízení na akce Rekonstrukce požární zbrojnice Bušanovice na pozemkové parcele č. 72 k.ú.
Bušanovice, Úprava chodníku u Mateřské školy Bušanovice
-rozpočtové opatření č.2

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo
nebyl proti návrhu na usnesení.

Zapsala: Bošková Hana

Ověřovatelé zápisu: p. Beránek, p. Bartůňková

