Zápis OZ z 3.2.2011 (vloženo 09.3.2011)
Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 3. 2. 2011
Přítomní: 8 členů OZ
Omluven: p. Peřinka
Hosté: --------------------------------------------------------------------------------------------

Program:
1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení
3) Informace o výsledku Zadávacího řízení na stavební práce „Obnova opěrné zdi u místní
komunikace Horní Nakvasovice po povodni 2009“
4) Projednání návrhu „Dodatku nájemní smlouvy uzavřené se společností T-Mobile Czech Republic
a.s.“
5) Rozpočtové opatření č. 5 – úprava rozpočtu 2010 na položkách k 31. 12. 2010
6) Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za
obec Bušanovice – Jihočeský kraj
7) Různé – žádost JSHD Bušanovice o finanční prostředky na doplnění výzbroje, změna územního
plánu, přihlášení do Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, Valná hromada HS „Vyšoháj“ 5. 2. 2011,
kaplička Horní Nakvasovice – rozpočet
k bodu 1)
p. starostka zahájila zasedání, návrhová komise: p. Pikl, p. Krýcha, ověřovatelé zápisu: p. Beránek,
p. Bartůňková
k bodu 2)
- kontrola usnesení – vyhláška č. 3/2010 – úkol trvá, diskuse
k bodu 3)
- p. starostka podala informace o výsledku Zadávacího řízení na stavební práce „Obnova opěrné zdi
u místní komunikace Horní Nakvasovice po povodni 2009“, vítězná firma Kvint Vlachovo Březí
k bodu 4)
- návrh – nájemní smlouva se společností T-Mobile Czech Republic a.s. (dodatek smlouvy) –
snížení nájemného
k bodu 5)
- rozpočtové opatření č. 5
k bodu 6)

- seznámení členů OZ se zněním hodnotící zprávy za rok 2010
k bodu 7)
- nákup na doplnění hasičské výzbroje (cca 10 000 Kč)
- informace o Valné hromadě HS „Vyšoháj“
- změna územního plánu (žádost manželů Kohútových a p. Kožky)
- přihláška do Svazu měst a obcí Jihočeského kraje
- p. Bartůňková seznámila přítomné s rozpočtem na opravu kapličky v Horních Nakvasovicích

OZ na svém zasedání:
Bere na vědomí:
- hodnotící zprávu za rok 2010
- informace p. starostky ze setkání zástupců Svazu měst a obcí Jihočeského kraje konané ve
Strakonicích
- rozpočet na opravu kapličky v Horních Nakvasovicích
Schvaluje:
- uzavřít smlouvu na akci „Obnova opěrné zdi u místní komunikace Horní Nakvasovice po povodni
2009“ dle zadávacího řízení na stavební práce – firma Kvint Vlachovo Březí, cena 1 093 289 Kč
- neakceptování návrhu spol. T-Mobile Czech Republic a.s.“
- rozpočtové opatření č. 5 – úprava rozpočtu 2010 na položkách k 31. 12. 2010
- žádost o dovybavení hasičské výzbroje
- jmenování zástupce obce Bušanovice na Valné hromadě HS „Vyšoháj“ konané 5. 2. 2011 – p.
Miroslav Beránek
-rozhodnutí změnu územního plánu na popud žádosti manželů Kohútových a p. Kožky Jaroslava.
Žadatelé se zavázali, že veškeré náklady na provedenou změnu ÚP Bušanovice, týkající se jejich
žádosti plně uhradí. Rozhodnutí o pořízení změny územního plánu (§44stavebního
zákona).Schvaluje žádost obce o pořízení změny územního plánu příslušným úřadem územního
plánování, tj. odborem stavebně správním a regionálího rozvoje MěÚ Prachatice(§6 odst.
6.písm.b)stavebního zákona). Rzhodnutí o určení zastupetele obce , který bude spolupracovat s
pořizovatelem na pořízení územního plánu (§47 odst.1 a dalšího stavebního zákona), starostku obce
Marii Zídkovou.
Ukládá:
- vyhláška č 3/ 2010 – připravit návrh
- odpovědět společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.“, OZ návrh dodatku smlouvy neakceptuje
Usnesení bylo schváleno 8 hlasy členů OZ.

Zapsala: Bošková Hana

