Zápis OZ 6.12.2012

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 6. 12. 2012
Přítomní: 7 členů OZ
Omluven: p. Beránek, p. Peřinka
Hosté: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Návrh rozpočtu na rok 2013 Bušanovice
3) Zadání Změny č. 2 Územního plánu Bušanovice
4) Různé
- dodatek č. 13 ke Smlouvě na svoz a ukládání komunálního odpadu pro Obec
Bušanovice – Rumpold Vodňany
- žádost o pronájem pozemku
- rozpočtové opatření č. 4
5) Plán inventur 2012 – jmenování inventurní komise, příkaz k provedení inventur

k bodu 1)
p. starostka zahájila zasedání, přivítala přítomné zastupitele

návrhová komise: p. Zimmermann, p. Krýcha
ověřovatelé zápisu: p. Pikl, p. Bartůňková
k bodu 2)
- návrh rozpočtu na rok 2013 – příprava rozpočtu finančním výborem, p.
Zimmermann seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2013
k bodu 3)
- zadání Změny č. 2 Územního plánu Bušanovice – p. starostka seznámila přítomné
se zadáním Změny č. 2 ÚP, p. starostka oslovila Ing. arch. Ladislava Komrsku
k bodu 4)
- dodatek č. 13 ke Smlouvě na svoz a ukládání komunálního odpadu pro Obec
Bušanovice – Rumpold Vodňany (zvýšení sazby za svoz komunálního odpadu)
- žádost o pronájem pozemku – parcela č. 46 v k.ú. Bušanovice, p. Řiháček, p.
Haiderová. Zastupitélé zamítli žádost.
- rozpočtové opatření č. 4
k bodu 5)
- inventura 2012 – komise, příkaz k provedení inventur

OZ na svém zasedání:
Bere na vědomí:
- návrh rozpočtu na rok 2013
- výsledek projednání návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Bušanovice (příloha č. 1 tohoto
usnesení)
- dodatek č. 13 ke Smlouvě na svoz a ukládání komunálního odpadu pro Obec
Bušanovice

- zamítnutí žádosti o pronájem pozemku – p. č. 46 v k.ú. Bušanovice
Schvaluje:
- podle ust. § 47 odst. 5 zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném znění konečný návrh zadání Změny č. 2 ÚP
Bušanovice (příloha č. 2 tohoto usnesení)
- pověřit architekta (p. Ing. arch. Komrska) a uzavřít s ním smlouvu o dílo
- rozpočtové opatření č. 4
- plán inventur na rok 2012- jmenování inventurní komise ve složení:
Předseda: R. Zimmernamm
Členové: M. Zídková, M. Beránek, R. Veselka, M. Krýcha, J. Bartůňková, H.
Bošková
Likvidační komise: J. Pikl, M. Peřinka

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo
nebyl proti návrhu na usnesení.
Zapsala: Bošková Hana
Ověřovatelé zápisu: p. Pikl, p. Bartůňková

