Zápis OZ z 6. 2. 2014
Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 6. 2. 2014

Přítomní: 8 členů OZ

Omluven: p. Bošková Hana

Hosté: Bošková Miloslava, Bláhová Zuzana

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

Program:

1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Projednání Zřizovací listiny subjektu Mateřská škola Bušanovice
3) Různé
- informace o provedení místního šetření-areál Podniku živočišné výroby Strakonice a.s. na
pozemcích p.č. 87/1, 87/2, 87/3 v k.ú. Bušanovice – stanovisko Městského úřadu Prachatice, odboru
životního prostředí, stavebního odboru, živnostenského odboru a České inspekce životního
prostředí Oblastního inspektorátu České Budějovice
- projednání návrhu inventarizační komise k vyřazení majetku

- informace o odměnách zastupitelů obce

- informace o nutných opravách prostor kuchyně MŠ Bušanovice, aby vyhovovaly hygienickým
normám

- žádost o pořízení pracovních obleků pro JSDH Dolní Nakvasovice a to 3 ks
-žádost o náhradu nákladů na elektrickou energii provozovatelce pohostinství Dolní Nakvasovice
paní Olze Podlešákové , vzniklých při nasvícení vánočního stromu v Dolních Nakvasovicích
k bodu 1)
p. starostka zahájila zasedání,

návrhová komise: p. Peřinka Milan, p. Pikl Jaroslav
ověřovatelé zápisu: p. Beránek Miroslav, p. Bartůňková Jitka

k bodu 2)

- p. Bošková Miloslava seznámila přítomné s Návrhem zřizovací listiny subjektu Mateřská škola
Bušanovice.
k bodu 3)

Starostka informovala zastupitele o nutnosti stavebních úprav kuchyně MŠ Bušanovice, pokud by
měla opět sloužit k vaření obědů. Do MŠ budou obědy dováženy.
- byla předložena tabulka o nároku na odměny členů zastupitelstva, členů výborů a předsedů
výborů. Zastupitelé požadují vytvoření přehledu dopadu, v případě zvýšení odměn, na rozpočet
obce.
- inventarizační komisí byl předložen seznam majetku určeného k vyřazení
- p. starostka podala informace o provedení místního šetření-areál Podniku živočišné výroby

Strakonice a.s. na pozemcích p.č. 87/1, 87/2, 87/3 v k.ú. Bušanovice – stanovisko Městského úřadu
Prachatice, odboru životního prostředí, stavebního odboru, živnostenského odboru a České inspekce
životního prostředí Oblastního inspektorátu České Budějovice. Viz příloha č.1

OZ na svém zasedání:

Bere na vědomí:
- informace o nutných opravách prostor kuchyně MŠ Bušanovice, aby vyhovovaly hygienickým
normám

-Zřizovací listinu Mateřská škola Bušanovice

-protokol o kontrole výdejny jídel Mateřská škola Bušanovice. Závady v kontrolovaném zařízení
nebyly zjištěny

- informace o provedení místního šetření-areál Podniku živočišné výroby Strakonice a.s. na
pozemcích p.č. 87/1, 87/2 ,87/3v k.ú. Bušanovice – stanovisko Městského úřadu Prachatice, odboru
životního prostředí, stavebního odboru, živnostenského odboru a České inspekce životního
prostředí Oblastního inspektorátu České Budějovice.
- žádost o náhradu nákladů na elektrickou energii provozovatelce pohostinství Dolní Nakvasovice
paní Olze Podlešákové , vzniklých při nasvícení vánočního stromu v Dolních Nakvasovicích
Schvaluje:
-nahradit náklady na elektrickou energii provozovatelce pohostinství Dolní Nakvasovice paní Olze
Podlešákové, vzniklých při nasvícení vánočního stromu v Dolních Nakvasovicích

- vyřazení majetku na návrh inventarizační komise
-zakoupení pracovních obleků JSDH Dolní Nakvasovice 3 ks
Ukládá:
- p. Zídková – požádat pana Bošku Vladimíra ml. o vypracování jednoduché projektové
dokumentace a položkového rozpočtu na opravu kuchyně MŠ Bušanovice
-p. Bartůňkové zhotovení informačního plakátu s nabídkou vyřazených knih z bývalé knihovny
Bušanovice
-p. Buškové vypracovat dopad na rozpočet obce v případě navýšení odměn členům OZ, členům
výborů a předsedům výborů
Usnesení bylo schváleno 8 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
návrhu na usnesení.
Zapsala: Zídková Marie
Ověřovatelé zápisu: p. Beránek, p. Bartůňková

