Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)
ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012

Přítomni: 8 členů OZ

Omluvena: Hana Bošková

Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka

Program:

I.

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

II.

1) Schválení závěrečného účtu Obce Bušanovice za rok 2011

2) Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Vlachovo Březí za rok 2011

3) Vydání podle 54 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu Bušanovice
formou opatření obecné povahy.

4) Objasnění panu Březinovi a paní Březinové, proč jejich podnět na změnu Územního
plánu Bušanovice nebyl zařazen do Změny č.1 Územního plánu Bušanovice

III. Různé

1)

Projednání slovního napadení starostky obce Marie Zídkové nájemcem Kulturního
domu Bušanovice panem Pavlem Borovičkou, ze dne 13.4.2012. Jmenování
zástupců obce Bušanovice na vykonávání pravidelných prohlídek Kulturního domu a
jednání s jeho nájemcem panem Pavlem Borovičkou.

2)

Seznámení s obsahem jednání a místního šetření o umístnění stavby bez stavebního
povolení na pozemku pana Vlastimila Tomana Dolní Nakvasovice č. parcely 9/7
a9/4.

3)

Oprava poruchy vodovodního řádu Dolní Nakvasovice.

4)

Žádost pana Jana Švíka o připojení k vodovodnímu řádu Dolní Nakvasovice.

5)

Projednání partnerství v rámci projektu Milana Peřinky pod názvem „Nákup
rozmetadla hnoje“.

6)

Prosba o sponzorský příspěvek Římskokatolické farnosti Předslavice na
dofinancování Rekonstrukce kostela sv. Václava v Předslavicích (obnova omítek,
nová podlaha, odvětrání kvůli vlhkosti)

IV. Projednání partnerství v rámci projektu Mysliveckého sdružení Štítovina Bušanovice
s názvem „Podpora činnosti Mysliveckého sdružení Štítovina-nákup stanu,
dataprojektoru a promítacího plátna

V. Rozpočtové opatření č. 1

k bodu I.

p. starostka přivítala přítomné a seznámila je s programem, který byl schválen 8 hlasy

návrhová komise ve složení Peřinka Milan a Pikla Jaroslav byla zvolena 8 hlasy

ověřovatelé zápisu ve složení Bartůňková Jitka a Marek Krýcha

k bodu II.

Závěrečný účet Obce Bušanovice za rok 2011:

Rozpočtový výsledek

Příjmy po konsolidaci:

14 796 757,99 Kč

Výdaje po konsolidaci:

15 313 775,61 Kč

Rozpočtový výsledek:

Účetní výsledek:

-517 017,62 Kč

Náklady celkem:

12 380 656,15 Kč

Výnosy celkem:

13 032 381,99 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmu:

651 725,84 Kč

86 526,- Kč

Výsledek hospodaření po zdanění

565 199,84 Kč

-bez připomínek

Závěrečný účet Mikroregionu Vlachovo Březí za rok 2011

Příjmy:

Výdaje:

1 297 656,76 Kč

1 447 429,60 Kč

Počáteční stav účtu k 1.1.2011 39 824,33 Kč

Příjem půjčky pol. 8112

190 000,- Kč

-bez připomínek

Vydání podle 54 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu Bušanovice formou
opatření obecné povahy.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zastupitelstvo Obce Bušanovice, příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) za použití § 43 odst.4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006
Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů

vydalo

v souladu s § 54 stavebního zákona na základě usnesení č. 5 ze dne 3.5.2012

ZMĚNU č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE.

Změna č.1 Územního plánu Bušanovice byla vydána pro část správního území obce
Bušanovice, tj. část katastrálního území Bušanovice, Dolní Nakvasovice a Horní Nakvasovice
formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy se může dotýkat vlastníků pozemků
nacházejících se ve správním území obce Bušanovice.

Změna č.1 Územního plánu Bušanovice bude po nabytí účinnosti uložena na Obecním úřadě
Bušanovice, Městském úřadě Prachatice, odboru stavebně správním a regionálního rozvoje a

Krajském úřadě–Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu
a investic. V souladu s § 20 a 165 stavebního zákona bude současně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce Bušanovice na adrese
www.busanovice.cz a města Prachatice na adrese www.prachatice.cz.

Objasnění panu Březinovi a paní Březinové, proč jejich podnět na změnu Územního plánu
Bušanovice nebyla zařazen do Změny č.1 Územního plánu Bušanovice

Na svém zasedání dne 3.2.2011 rozhodlo Zastupitelstvo obce Bušanovice o pořízení změny č.1ÚP
Bušanovice. Veškeré náměty byly zpracovány do Návrhu změny č.1 ÚP Bušanovice. Návrh zadání
změny č.1 ÚP Bušanovice byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Bušanovice a webových
stránkách obce Bušanovice v elektronické podobě26.5.2011-27.6.2011 a Městského úřadu
Prachatice od 30.5.2011 do 4.7.2011. Konečné Zadání změny č.1 ÚP Bušanovice bylo schváleno
dne 4.8.2011 usnesením č.8 Zastupitelstva obce Bušanovice. Žádost, o zařazení pozemku v KÚ
Horní Nakvasovice č. parcely 390 trvalý travní porost do ploch smíšených obytných, byla doručena
8.2.2012. Usnesením zastupitelstva č. 3 ze dne 1.3.2012 bylo rozhodnuto tento námět zařadit do
další změny ÚP Bušanovice.

Projednání slovního napadení starostky obce Marie Zídkové nájemcem Kulturního domu
Bušanovice panem Pavlem Borovičkou, ze dne 13.4.2012. Jmenování zástupců obce
Bušanovice na vykonávání pravidelných prohlídek Kulturního domu a jednání s jeho
nájemcem panem Pavlem Borovičkou.

Starostka informovala zastupitele o telefonním rozhovoru s panem Borovičkou ze dne 13.4.2012
týkajícího se prostoru před Kulturním domem, dále požádala zastupitel, aby byli vybráni zástupci,
kteří budou provádět kontroly prostor Kulturního domu-sálu, kotelny a půdy a vést případná jednání
s nájemcem panem Pavlem Borovičkou.

Seznámení s obsahem jednání a místního šetření o umístnění stavby bez stavebního povolení na
pozemku pana Vlastimila Tomana Dolní Nakvasovice č. parcely 9/7 a9/4.

Oprava poruchy vodovodního řádu Dolní Nakvasovice bude provedena do 20.5.2012.

Prosba o sponzorský příspěvek Římskokatolické farnosti Předslavice na dofinancování
Rekonstrukce kostela sv. Václava v Předslavicích (obnova omítek, nová podlaha, odvětrání kvůli
vlhkosti) Zastupitelé se rozhodli přispět sumou 5000,-Kč.

Projednání partnerství v rámci projektu Rekonstrukce požární zbrojnice Bušanovice. Vnitřek
objektu je značně zchátralý a vyžaduje nutnou rekonstrukci. Členové sboru dobrovolných hasičů
plní svou povinnost zasahovat při požárech a živelných pohromách. Pomáhají při společenských a
kulturních akcích, zejména pro děti a mládež. Prostory objektu hasičské zbrojnice slouží i
Mysliveckému sdružení Štítovina Bušanovice při výlovu rybníka Panského, nebo akci pod názvem
Prázdninový rybolov. Po rekonstrukci by klubovna sloužila k pořádání tvořivých dílen , nebo
k pořádání besed. V případě podpoření žádosti o dotaci SDH Bušanovice, Obec Bušanovice zajistí
předfinancování (způsobilé výdaje373.576,-Kč) a dofinancování ( jedná se přibližně o 50.000,- Kč)
tohoto projektu.

Vydává:

Podle 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu Bušanovice formou obecné povahy(viz
příloha

Bere na vědomí:

- Objasnění panu Březinovi a paní Březinové, proč jejich podnět na změnu Územního plánu
Bušanovice nebyl zařazen do Změny č.1 Územního plánu Bušanovice

- Projednání slovního napadení starostky obce Marie Zídkové nájemcem Kulturního domu
Bušanovice panem Pavlem Borovičkou, ze dne 13.4.2012. Jmenování zástupců obce Bušanovice na
vykonávání pravidelných prohlídek Kulturního domu a jednání s jeho nájemcem panem Pavlem
Borovičkou. Jednat s nájemcem Kulturního domu Bušanovice Pavlem Borovičkou bude
místostarosta obce Bušanovice Miroslav Beránek, dále Marek Krýcha, Roman Veselka a Rudolf
Zimmermann.

- Seznámení s obsahem jednání a místního šetření o umístnění stavby bez stavebního povolení na
pozemku pana Vlastimila Tomana Dolní Nakvasovice č. parcely 9/7 a9/4.

Schvaluje:

-Závěrečný účet Obce Bušanovice za rok 2011 a to bez výhrad.

-Závěrečný účet Mikroregionu Vlachovo Březí za rok 2011 a to bez výhrad.

-Rozpočtoví opatřená č. 1 (viz. Příloha)

-Oprav vodovodu Dolní Nakvasovice do 20.5.2012

-Přípojku k vodovodnímu řádu Dolní Nakvasovice pro pana Jana Švíka

-Příspěvek na dofinancování rekonstrukce kostela sv. Václava v Předslavicích ve výši 5000,-Kč

- Partnerství v rámci projektu Milana Peřinky pod názvem „Nákup rozmetadla hnoje“.

- Partnerství v rámci projektu Mysliveckého sdružení Štítovina Bušanovice s názvem „Podpora
činnosti Mysliveckého sdružení Štítovina-nákup stanu, dataprojektoru a promítacího plátna

-Partnerství v rámci projektu Rekonstrukce požární zbrojnice Bušanovice. Vnitřek objektu je
značně zchátralý a vyžaduje nutnou rekonstrukci. Členové sboru dobrovolných hasičů plní svou
povinnost zasahovat při požárech a živelných pohromách. Pomáhají při společenských a kulturních
akcích, zejména pro děti a mládež. Prostory objektu hasičské zbrojnice slouží i Mysliveckému
sdružení Štítovina Bušanovice při výlovu rybníka Panského, nebo akci pod názvem Prázdninový
rybolov. Po rekonstrukci by klubovna sloužila k pořádání tvořivých dílen , nebo k pořádání besed.
V případě podpoření žádosti o dotaci SDH Bušanovice, Obec Bušanovice zajistí předfinancování
(způsobilé výdaje373.576,-Kč) a dofinancování ( jedná se přibližně o 50.000,- Kč) tohoto projektu.

Ukládá:

Marii Zídkové- vystavit objednávku na sací koš – pro JSDH Bušanovice

-odpovědět panu Švíkovi

-připravit Darovací smlouvu o daru 5000,-Kč na dofinancování rekonstrukce kostela sv. Václava
v Předslavicích

Miroslavu Beránkovi- vést případná jednání s nájemcem Kulturního domu Bušanovice

Zapsala. Zídková Marie

Ověřili: Marek Krýcha

Bartůňková Jitka

