Zápis OZ z 4.10.2012

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 4. října 2012
Přítomní: 8 členů OZ
Omluven: p. Peřinka
Hosté: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení
3) Příprava na zimní údržbu cest
4) Různé
- prodej části pozemku – p. V. Toman – parcela č. 9/6 v k. ú. Dolní Nakvasovice
- prodej pozemku – p. Z. Škrlantová – parcela č. 1515/1 v k. ú. Bušanovice
- prodej palivového dřeva z těžby (v kusech) v Horních Nakvasovicích

k bodu 1)
p. starostka zahájila zasedání, přivítala přítomné zastupitele
návrhová komise: p. Pikl, p. Zimmermann
ověřovatelé zápisu: p. Veselka, p. Krýcha

k bodu 2)
- kontrola usnesení – úkol trvá - p. Zídková – pozvat na listopadové zasedání OZ
velitele hasičských sborů Bušanovice a Dolní Nakvasovice
k bodu 3)
- příprava na zimní údržbu cest – nákup štěrku – p. Zídková projedná s p. Peřinkou
k bodu 4)
- projednání prodeje části pozemku – p. V. Toman – parcela č. 9/6 v k. ú. Dolní
Nakvasovice
- projednání prodeje dvou částí pozemku, p. č. 1515/1 v k. ú. Bušanovice (díl A –
15,8 m2, díl B – 17,9 m2)
- prodej palivového dřeva z těžby (v kusech) v Horních Nakvasovicích – dohodnout
se s p. M. Boškou (OLH) – přibližná cena 750 Kč/m3

OZ na svém zasedání:
Schvaluje:
- prodej části pozemku – p. Vlastimil Toman – parcela č. 9/6 v k. ú. Dolní
Nakvasovice dle zaměření 9/9 za 4 100 Kč
- prodej dvou částí pozemku, p. č. 1515/1 v k. ú. Bušanovice (díl A – 15,8 m2, díl B –
17,9 m2) – p. Zdeňka Škrlantová za 1 685 Kč

Ukládá:
- finančnímu výboru – připravit návrh rozpočtu na rok 2013 (v průběhu listopadu
2012)

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo
nebyl proti návrhu na usnesení.
Zapsala: Bošková Hana
Ověřovatelé zápisu: p. Veselka, p. Krýcha

