Zápis OZ 14.02.2013

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 14. 2. 2013

Přítomní: 8 členů OZ

Omluven: p. Peřinka

Hosté: -----

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

Program:

1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Darovací smlouva na pozemek - č. p. 1512/4 o výměře 656 m2 – 459 Kč (jedná se
o úsek cesty Bušanovice – Tvrzice)

3) Různé

- souhlas s připojením kNN, příp. KN 390 (pozemek v kú Horní Nakvasovice – č. p.
390 manželů Březinových)

- žádost o finanční prostředky pro rok 2013 – Centrum pro zdravotně postižené JK o.
s., pracoviště Prachatice)

- akcie České spořitelny a. s.

- informace o podpořených projektech

- sbírka použitého ošacení (Občanské sdružení Diakonie Broumov)

- jmenování opatrovníka veřejnou vyhláškou ve věci správního řízení o zrušení
trvalého pobytu

- odstranění stromů – č. p. 1515/1 – p. Tomáš Korostenský

k bodu 1)

p. starostka zahájila zasedání,

návrhová komise: p. Zimmermann, p. Pikl

ověřovatelé zápisu: p. Krýcha, p. Bartůňková

k bodu 2)

- p. starostka seznámila přítomné s Darovací smlouvou mezi dárcem Jihočeským
krajem a Obcí Bušanovice na pozemek - č. p. 1512/4 o výměře 656 m2 – 459 Kč
(jedná se o úsek cesty Bušanovice – Tvrzice)

k bodu 3)

- připojení kNN – Horní Nakvasovice

- akcie České spořitelny ve vlastnictví obce je možno odprodat za cenu 93.000,-Kč.
Zastupitelé se shodli akcie ponechat v majetku obce.

- p. starostka podala informace o podaných žádostech o dotaci na projekty (Rok
Jakuba Bursy,oprava hráze rybníka v Bušanovicích a oprava hráze rybníka
Želibořice, oprava cesty v Horních Nakvasovicích).Projekt Rok Jakuba Bursy byl
podpořen finačními prostředky z grantu Jihočeského kraje ve výši 20.000,-Kč.
Projekt na opravu hrází rybníků nebyl podpořen. Projekt na opravu cesty Horní
Nakvasovice (od křížku směrem k Mrázum) byl zařazen do náhradních projektů a v
případě podpoření bude realizován ještě v roce 2013.

- sbírka použitého ošacení. Organizací byla pověřena Marie Zídková. Oznámení bude
zveřejněno na úřední desce obce a doručením letáků do každé domácnosti.

- žádost o fin. prostředky (Centrum pro zdravotně postižené). Zastupitelé se shodli
vyhovět žádosti a tuto organizaci podpořit finančními prostředky ve výši 3000,-Kč

•

žádost p. Korostenského o odstranění stromů na parcele v kú Bušanovice, p. č.
1515/1. Provést místní šetření.

OZ na svém zasedání:

Bere na vědomí:

- nabídku obstarání prodeje nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna, a. s.;
zastupitelé neuvažují o prodeji akcií (200 ks akcií)

- sbírku použitého ošacení

Schvaluje:

- jmenování veřejnou vyhláškou p. Jaroslava Pikla ve věci správního řízení o zrušení
trvalého pobytu – Večeřa Pavel, Večeřa Jan, Večeřová Jana

- darovací smlouvu na pozemek - č. p. 1512/4 o výměře 656 m2 – 459 Kč (jedná se o
úsek cesty Bušanovice – Tvrzice)

- souhlas s připojením kNN, příp. KN 390 (pozemek v kú Horní Nakvasovice – č. p.
390 manželů Březinových)

- příspěvek 3 000 Kč pro Centrum zdravotně postižených, pracoviště v Prachaticích,
SNP 559

Ukládá:

- p. Zídková – provést místní šetření a písemně vyrozumět p. T. Korostenského o
způsobu odstranění stromů a o úhradě vzniklých nákladů s odstraněním dvou lip.

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

Zapsala: Bošková Hana

Ověřovatelé zápisu: p. Krýcha, p. Bartůňková

