Zápis OZ 16.12.2010 (vloženo 27.12.2010)

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 16. 12. 2010
Přítomní: 9 členů OZ
------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení
3) Rozpočet 2011 a výhledy na 2012, 2013, 2014
4) Podání žádosti do POV 2011, společný projekt Mikroregionu Vlachovo Březí
„Zlepšení stavu veřejných prostor v obcích Mikroregionu Vl. Březí“
- úroky z úvěrů – lesní cesta Bušanovice – dofinancování, oprava kanalizačního
sběrače a vodovodního řádu – dofinancování
- novostavba objektu úpravy pitné vody Bušanovice
5) Mandátní smlouva na výběrové řízení na akci obnova opěrné zdi u místní
komunikace Horní Nakvasovice po povodni 2009
6) Vyhlášky 3/2010, 4/2010
7) a) Příkaz k provedení inventury
b)pověření starostky obce k provedení úpravy rozpočtu 2010 k 31. 12. 2010 na
položkách
8) Různé
- posyp, foto, dodatek smlouvy č. 11 – TKO – Rumpold, smlouva o výpůjčce budovy

a zařízení MŠ Bušanovice, příspěvek na otop, energii a telefon – MŠ Bušanovice,
kupní smlouvy – p. Toman, p. Pikl

k bodu 1)
p. starostka zahájila zasedání,
návrhová komise: p. Bartůňková, p. Krýcha
ověřovatelé zápisu: p. Pikl, p. Beránek
k bodu 2)
kontrola usnesení – vyznačení dřevin na palivové dříví – p. Zídková projednala s p.
Boškou
k bodu 3)
vyjádření přítomných k rozpočtu na rok 2011, p. starostka seznámila s výhledy na
období 2012 - 2014
k bodu 4)
p. starostka seznámila se žádostí – Zlepšení stavu veřejných prostor – Mikroregion
Vl. Březí, poté podala p. Zídková informace týkající se úroků z úvěrů (lesní cesta
Bušanovice, oprava kanalizačního sběrače a vodovodního řádu)
k bodu 5)
projednání mandátní smlouvy – obnova opěrné zdi u místní komunikace Horní
Nakvasovice po povodni 2009
k bodu 6)
vyhlášky č. 3/2010, 4/2010 – vyjádření přítomných k jednotlivým vyhláškám
k bodu 7)
příkaz starostky k provedení inventury, pověření starostky k provedení úpravy

rozpočtu 2010 k 31. 12. 2010
k bodu 8)
- posypová zařízení a jejich nabídka
- letecké foto na CD – cena 3500 Kč
- dodatek č. 11 Smlouvy na svoz TKO – Rumpold
- smlouva o výpůjčce budovy a zařízení MŠ Bušanovice
- příspěvek na náklady otopu, energie a telefonu (MŠ Bušanovice)
- kupní smlouva – p. Vlastimil Toman
- kupní smlouva – p. Jaroslav Pikl
OZ na svém zasedání:
Bere na vědomí:
- zprávu o přesunutí finančních prostředků na akce:
1) Obnova kanalizačních sběračů v obci Bušanovice po povodní 2009
2) Obnova místních komunikací po přívalové povodni 2009
3) Obnova místní komunikace po přívalové povodni, r. 2009 Horní Nakvasovice,
Dolní Nakvasovice, zadní cesta
4) Cesta křížů

Schvaluje:
- rozpočet na rok 2011, příjmy 3 140 600 Kč, výdaje 2 508 600 Kč, financování 8115
rezerva 500 000 Kč, financování 8124 – splátka úvěru 632 000 Kč
- smlouvu o výpůjčce budovy a zařízení MŠ Bušanovice, příspěvek na náklady otopu,

energie a telefonu 53 000 Kč
- výhledy na rok 2012, 2013, 2014
- mandátní smlouvu na výběrové řízení na akci obnova opěrné zdi u místní
komunikace Horní Nakvasovice po povodni 2009 – stavební poradna s. r. o.,
zastoupená p. Jaroslavem Vítovcem
- uzavřít smlouvu na akci obnova kanalizačních sběračů v obci Bušanovice po
povodni 2009, firma KVINT Vlachovo Březí, cena 3 543 042 Kč
- organizační a finanční spoluúčast na společném projektu Mikroregionu Vlachovo
Březí – zlepšení veřejných prostor
- úroky z úvěru – lesní cesta Bušanovice, oprava kanalizačního sběrače a
vodovodního řádu
- podání žádosti do POV na novostavbu objektu pitné vody Bušanovice
- předsedu inventurní komise – p. Zimmermanna, členové inventurní komise – p.
Beránek, p. Peřinka, p. Veselka, p. Pikl, p. Krýcha, p. Bartůňková, p. Bošková
- dodatek smlouvy č. 11 – ukládání TKO – Rumpold
- prodej pozemku v Dolních Nakvasovicích č. p. 9/6 díl a 146 m2 za cenu 2190 Kč
panu Vlastimilu Tomanovi; pozemek č. 265/20 díl a 185 m2 za prodejní cenu 2775
Kč a pozemek č. 266/3 díl b 1 m2 za cenu 15 Kč panu Jaroslavu Piklovi

Ukládá:
- p. Zídková – příprava vyhlášky 3/2010 o ubytování, 4/2010 o poplatku z místa
- starostka obce Bušanovice vydala Příkaz k provedení inventury majetku, závazků a
pohledávek k 31. 12. 2010
- p. Peřinka – zjišťování informací o posypovém zařízení (trvale)

Usnesení bylo schváleno 9 hlasy členů OZ.
Zapsala: Bošková Hana

