Zápis OZ z 4. 7. 2013

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 4. 7. 2013

Přítomní: 5 členů OZ

Omluven: p. Peřinka, p. Beránek, p. Krýcha, p. Zimmermann

Hosté: ------

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

Program:

1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu, kontrola
usnesení

2) Plán na odstranění škod po přívalových deštích

3) Harmonogram prací na akci „Oprava hasičské zbrojnice Bušanovice“

4) Různé

- žádost o příspěvek na projekt „Tady jsme doma“ – zpěvník lidových písní našeho
regionu

- nabídky na vypracování Energetického štítku budov ve vlastnictví obce

- nabídky na zpracování lesního hospodářského plánu

- žádost z MŠ – instalace hygienického zařízení

- rozpočtové opatření č.4 a 5

- dohody o provedených pracích

k bodu 1)

p. starostka zahájila zasedání,

návrhová komise: p. Bartůňková, p. Bošková

ověřovatelé zápisu: p. Veselka, p. Pikl

k bodu 2)

- p. starostka podala informace o plánu na odstranění škod po přívalových deštích –
čištění stok (směrem na Tvrzice, Benedu), svod dešťových vod a vodovodů
(Nakvasovice, Želibořice), obnova místní komunikace na Tvrzice

k bodu 3)

- harmonogram prací na akci „Oprava hasičské zbrojnice Bušanovice“ – p. starostka
informovala přítomné o opravě, která probíhá

k bodu 4)

- žádost o příspěvek na projekt „Tady jsme doma“ – zpěvník lidových písní našeho
regionu – p. starostka přečetla informační dopis, zastupitelé se seznámili s průběhem
projektu

- nabídky na vypracování Energetického štítku budov ve vlastnictví obce (MŠ, KD,
OÚ)

- žádost z MŠ – instalace hygienického zařízení (sprchová vanička, průtokový
ohřívač)

- rozpočtové opatření č.4a 5 – p. starostka informovala přítomné

- nabídky na zpracování lesního hospodářského plánu – tento bod se přesouvá na
příští jednání zastupitelstva

OZ na svém zasedání:

Bere na vědomí:

- plán na odstranění škod po přívalové povodni v červnu 2013 – vyčištění stok u
místních komunikací směrem Bušanovice – Tvrzice a Bušanovice – Beneda, svod
dešťových vod a vodovodů (Nakvasovice, Želibořice)

- opravu poničených místních komunikací směrem na Tvrzice

- harmonogram prací na akci „Oprava hasičské zbrojnice Bušanovice“

- žádost o příspěvek na projekt „Tady jsme doma“ – zpěvník lidových písní našeho
regionu

- vypuštění bodu (nabídky na zpracování lesního hospodářského plánu), bude
projednán na příštím jednání zastupitelstva

Schvaluje:

- firmu EGF Energy, spol. s r. o., Sušice na zpracování Energetických štítků budov ve
vlastnictví obce (mateřská škola, kulturní dům, obecní úřad)

- rozpočtové opatření č.4, 5

- žádost z MŠ – instalace hygienického zařízení (sprchové vaničky a průtokového
ohřívače)

- dohody o provedených pracích dle přílohy

Usnesení bylo schváleno 5 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo
nebyl proti návrhu na usnesení.

Zapsala: Bošková Hana

Ověřovatelé zápisu: p. Veselka, p. Pikl

