Zápis OZ z 4.12.2014 (vloženo 13.1.2015)

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice
dne 4. 12. 2014 od 19,00 hodin

Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Omluven: 0
Hosté: M. Bušková - účetní, Pilát Josef, Miroslav Bejvl - občané

Program jednání
1)

Zahájení

2)

Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů zápisu

3)

Kontrola usnesení

4)

Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015

5)

Inventurní příkaz a plán inventur

6)

Projednání žádosti o nápravu obecní kanalizace v Želibořících

7)

Různé

8)

Usnesení a závěr

K bodu 1) Starosta zahájil zasedání, přivítal přítomné

K bodu 2) Návrhová komise: Marek Krýcha, Milan Peřinka
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Beránek, Marek Krýcha

K bodu 3) Kontrola usnesení - z minulého zasedání nebylo přijato ukládající usnesení

K bodu 4) Starosta z pověření finančního výboru předložil návrh rozpočtu na rok 2015. Byl
potrobně projednán a nebylo připomínek. Bylo doporučeno finančním výborem tento
návrh rozpočtu vyvěsit po stanovenou dobu na místě obvyklém.

K bodu 5) Starosta předložil příkaz starosty obce k provedení inventur k 31. 12. 2014. Současně byl
předložen plán k provedení inventarizace za rok 2014.

K bodu 6) Starosta přednesl žádost o nápravu obecní kanalizace v Želibořicích, kterou zaslal pan
Lácha, který má v Želibořicích nemovitost. V žádosti uvádí, že zřejmě vinou propadné
kanalizace mu vytéká ve sklepě voda. Zastupitelstvo o tomto diskutovalo se závěrem,
aby panu Láchovi bylo sděleno, že vzhledem k zimnímu období se celou sitací bude obec

zabývat v prvním pololetí roku 2015.

K bodu 7) Zastupitelstvu byl předložen dodatek ke smlouvě na svoz a ukládání komunálního
odpadu se společností RUMPOLD 01 Vodňany. Tento dodatek nemění podnmínky,
pouze
prodlužuje současnou smlouvu.

Nově zřízenou organizací Mateřská škola Bušanovice byla předložena smlouva o
výpůjčce budovy Mateřské školy a používané zahrady, které jsou v majetku Obce
Bušanovice. Smlouva o výpůjčce byla již uzavřena před zřízením samostatné
organizace,
jedná se pouze o formální náležitosti smlouvy. Nebylo připomínek.

Zastupitelstvo projednalo žádost organizace PREVENT o příspěvek na protidrgovou
politiku s tím, že s příspěvkem nesouhlasí, protože v naší obci není tato záležitost
aktuálním problémem.

Zastupitelstvu byla starostou předložena k projednání příkazní smlouva na administraci a
organizaci výběrového řízení na akci Oprava komunikací po povidních - místní
komunikace Bušanovice se společností Corporin s.r.o. Strakonice. Po projednání nebylo

ke smlouvě připomínek.

Zastupitelstvo projednalo žádost stavebníka pana Václava Březiny o souhlas o budoucí
stavbě rodinného domu v Horních Nakvasovicích. Zastupitelstvo po diskuzi rozhodlo, že
celou záležitost je ještě nutné konzultovat na Městském úřadu v Prachaticích, jelikož
podle přiložené dokumentace by se přepad ze septiku a nádrže dešťové vody vypouštěl
do volné přírody, což podle znalosti území není možné, jelikož v dané oblasti se nachází
zdroje vody a navíc jsou tam pozemky již takto dost podmáčené. Uložilo starostovi,
aby
v tomto smyslu jednal s Městským úřadem v Prachaticích. Do doby nevydávat souhlasné
stanovisko.

Vzhledem k tomu, že Obec Bušanovice zřídila vlastní Mateřskou školu, kde je umístěn
zdroj tepla pro Obecní úřad, Mateřskou školu a místní obchod, navrhl statosta, aby
pracovník - topič byl zaměstnancem obce s tím, že náklady na vytápění budou
rozúčtovány a fakturovány jednotlivým odběratelům.

Zastupitelstvo projednalo žádost o vyjádření souhlasu se zřízením věcného břemene v
souvislosti se stavbou elektrostožáru firmou Elektroinvest Strakonice s.r.o. K tomuto

nebylo připomínek.

Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu číslo 11 - viz příloha a vyjádřilo souhlas.

Byla předložena žádost pana Josefa Piláta na zajišťování dopravy popelnic v zimních
měsících a nepřiznivém počasí z Dolních a Horních Nakvasovic na přístupné místo v
obci, tak, aby je Rumpold mohl bez problémů vyprázdnit a odvést odpad. Po diskuzi bylo
toto zastupitelstvem doporučeno za odměnu 800,-- Kč za jeden odvoz.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:

-

Návrh rozpočtu na rok 2015

-

Inventruní příkaz starosty a plán inventur

-

Smlouvu o výpůjčce budovy a zahrady Mateřské škole

Příkazní smlouvu na administraci a organizaci výběrového řízení na akci Obnova místní
komunikace
Bušanovice po povodních se společností Corporin s.r.o. Strakonice
-

Souhlasí s uzavřením pracovního poměru s topičem panem Staňkem.

Dodatek ke smlouvě č. 15 na svoz a ukládání komunálního odpadu s firmou Rumpold 01
Vodňany s.r.o.
Zřízení věcného břemene v souvislosti s výstavbou elektrostožáru společností Elektroinvest
Strakonice s.r.o.
-

Rozpočtovou změnu č. 11 - viz příloha

Svoz popelnic panem Josefem Pilátem v Dolních a Horních Nakvasovicích.za odměnu 800,-Kč za jeden odvoz.

Zastupitelstvo neschvaluje:

-

Příspěvek na protidrogovou polititku společnosti PREVENT.

Na závěr starosta obce poděkoval všem za účast a oznámil termín příštího zasedání na den
29.12.2014 z důvodů nutnosti schválení rozpočtu po uplynutí lhůty pro předložení připomínek a
vývěsní doby.

Zapsala: Jitka Bartůňková

Ověřovatelé zápisu: Marek Krýcha
Milan Peřinka

Rudolf Zimmermann - starosta

