Zápis OZ z 6. 6. 2013

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 6. 6. 2013

Přítomní: 9 členů OZ

Omluven: -----

Hosté: p. Prášek, p. Ing. Marek

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

Program:

1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Zpráva o výsledku zadávacího řízení „Rekonstrukce Požární zbrojnice
Bušanovice“

3) Závěrečný účet Obce Bušanovice za rok 2012

4) Jednací řád OZ Bušanovice

5) Příprava slavností v rámci projektu „Rok Jakuba Bursy“

6) Péče o zeleň

7) Různé

- dohoda o umístění dvou kusů elektrických impulsů („ohradníků“)

- vodovod (povodně)

- dlažba pod posezení u kapličky v Benedě

- vyčištění stok

- MŠ Bušanovice – oprava vodovodní baterie, propršená střecha ve verandě a okolo
komína

- odvoz pytlů s nebezpečným odpadem z Horních Nakvasovic (sběr od p. Hlinkové),
upozornění na černou skládku

- výměna vodoměru v kulturním zařízení v Bušanovicích

- zpráva o daňové kontrole

- žádost p. Vlažné o zavedení internetu

k bodu 1)

p. starostka zahájila zasedání, přivítala přítomné zastupitele i hosty

návrhová komise: p. Veselka, p. Peřinka

ověřovatelé zápisu: p. Beránek, p. Bartůňková

k bodu 2)

- zpráva o výsledku zadávacího řízení „Rekonstrukce Požární zbrojnice Bušanovice“
– p. starostka seznámila přítomné zastupitele s výsledkem zadávacího řízení

Nabídky: p. Jiří Rosa, Nebahovy – 436567 Kč

p. P. Petrášek, Prachatice – 475367 Kč

p. Milan Koler, Nebahovy – 459771 Kč

k bodu 3)

- závěrečný účet Obce Bušanovice za rok 2012 – p. starostka podala informace
přítomným

k bodu 4)

- Jednací řád OZ Bušanovice – p. Zimmermann podal informace o Jednacím řádě
zastupitelstva, celý Jednací řád přečetl

k bodu 5)

- příprava slavností v rámci projektu „Rok Jakuba Bursy“ – p. starostka seznámila
přítomné s programem slavností, požádala všechny přítomné zastupitele o pomoc při
slavnostech

k bodu 6)

- péče o zeleň v obci – p. starostka seznámila přítomné s údržbou obecních pozemků,
dále zastupitelé projednali dodržování vyhlášky č. 1/2009 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku – volné pobíhání psů, úklid psích extrementů

k bodu 7)

- dohoda o umístění dvou kusů elektrických impulsů („ohradníků“) – p. Prášek a p.
Ing. Marek podali zastupitelům informace

- vodovod (povodně) – možnost odebrání bezplatného vzorku vody

- dlažba pod posezení u kapličky v Benedě – žádost p. Bartoše

- vyčištění stok

- MŠ Bušanovice – oprava vodovodní baterie, propršená střecha ve verandě a okolo
komína – přítomní byli seznámení se stávajícím stavem střechy

- výměna vodoměru v kulturním zařízení v Bušanovicích

- zpráva o daňové kontrole – Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)

- odvoz pytlů s nebezpečným odpadem z Horních Nakvasovic (sběr od p. Hlinkové),
upozornění na černou skládku

- žádost p. Vlažné o zavedení internetu

OZ na svém zasedání:

Bere na vědomí:

- dohodu o umístění dvou kusů elektrických impulsů („ohradníků“)

- zpráva o výsledku zadávacího řízení „Rekonstrukce Požární zbrojnice Bušanovice“

- zprávu o daňové kontrole (Rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna, id. Č.
2AD117005209 ze dne 22. 3. 2011, 217D115009014 ze dne 16. 7. 2010,
117D815000550 ze dne 3. 8. 2011)

Schvaluje:

- Jednací řád OZ Bušanovice

- rozpočtové opatření č. 2

- návrh místostarosty obce o předkládání dohod o provedení práce a přijatých faktur

Ukládá:

p. Zídková – uzavřít smlouvu o dílo s p. J. Rosou, Nebahovy 87, 384 01 Nebahovy

- p. Zídková – upozornit písemně p. Vyšatu na nutnost odstranění střešní krytiny
v Dolních Nakvasovicích u kapličky (v souvislosti s konáním oslav J. Bursy)

- p. Zídková – oslovit písemně majitele psů v obci - dodržování vyhlášky č. 1/2009
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

- p. Bartůňková – odvoz pytlů s nebezpečným odpadem z Horních Nakvasovic

- p. Krýcha – projednat s p. Vlažnou informace týkající se zavedení internetu

- p. Bartůňková – zjistit zájem o připojení internetu v Horních Nakvasovicích

- p. Bušková (účetní obce) – vypracovat přehled dohod o provedení práce a přijatých
faktur na každé zasedání OZ

Usnesení bylo schváleno 9 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo
nebyl proti návrhu na usnesení.

Zapsala: Bošková Hana

Ověřovatelé zápisu: p. Beránek, p. Bartůňková

