Zápis OZ z 13. 6. 2013

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 13. 6. 2013

Přítomní: 8 členů OZ

Omluven: p. Peřinka

Hosté: účetní obce – p. Bušková

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

Program:

1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Závěrečný účet Obce Bušanovice za rok 2012

3) Různé

- žádost o příspěvek na dětský den

- rozšíření přístřešku v Dolních Nakvasovicích u hřiště

- žádost o vyjádření ke stavbě 1030014180, Bušanovice, p. Šlajsová: k NN příp.
parcela 11/11 (smlouva 1030014180/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na parcele č. 1515/1, 1515/4 LV č. 10001

- návrh na jednání s p. Radkem Beránkem a p. Dušanem Beránkem o stavu hráze
rybníka v Horních Nakvasovicích

- projednat návrh jak naložit se zbylými knihami z místní knihovny

- poptávkové řízení – akce „Úprava veřejného prostranství u MŠ Bušanovice“

k bodu 1)

p. starostka zahájila zasedání, přivítala přítomné zastupitele i účetní obce

návrhová komise: p. Veselka, p. Krýcha

ověřovatelé zápisu: p. Pikl, P. Zimmermann

k bodu 2)

- p. starostka seznámila přítomné se závěrečným účtem Obce Bušanovice za rok 2012

k bodu 3)

- p. Beránek - žádost o příspěvek na dětský den – příspěvek 3 000v Kč

- přístřešek u hřiště v Dolních Nakvasovicích – potřeba „opláštění“ (místní udělají
svépomocí, obec – úhrada materiálu cca 8 000 – 10 000 Kč)

- žádost p. Šlajsové - žádost o vyjádření ke stavbě 1030014180, Bušanovice, p.
Šlajsová: k NN příp. parcela 11/11 (smlouva 1030014180/002 o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcele č. 1515/1, 1515/4 LV č.
10001

- návrh na jednání s p. Radkem Beránkem a p. Dušanem Beránkem o stavu hráze
rybníka v Horních Nakvasovicích

- zbylé knihy z místní knihovny (jsou uloženy v MŠ) – projednání návrhu jak s nimi
naložit

- poptávkové řízení – akce „Úprava veřejného prostranství u MŠ Bušanovice“

OZ na svém zasedání:

Schvaluje:

- závěrečný účet Obce Bušanovice za rok 2012 a to bez výhrad

- příspěvek na dětský den 3 000 Kč

- úpravu přístřešku v Dolních Nakvasovicích u hřiště v hodnotě 8 000 – 10 000 Kč do
15. 7. 2013

- žádost o vyjádření ke stavbě 1030014180, Bušanovice, p. Šlajsová: k NN příp.
parcela 11/11 (smlouva 1030014180/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na parcele č. 1515/1, 1515/4 LV č. 10001

- firmu KVINT Vlachovo Březí na stavební práce v podmínkách Obce Bušanovice –
akce „Úprava veřejného prostranství u MŠ Bušanovice“

Ukládá:

- p. Beránek, p. Pikl, p. Zídková, p. Zimmermann – schůzka s p. Radkem Beránkem a
p. Dušanem Beránkem – projednání stavu hráze rybníka v Horních Nakvasovicích

- nabídnout knížky z místní knihovny k bezplatnému odběru

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo

nebyl proti návrhu na usnesení.

Zapsala: Bošková Hana

Ověřovatelé zápisu: p. Pikl, P. Zimmermann

