Zápis OZ z 7. 8. 2014

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 7. 8. 2014
Přítomní: 9 členů OZ
Omluven: ---Hosté: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Dílčí přezkum hospodaření obce Bušanovice 2014
3) Harmonogram prací na akci Zateplení MŠ Bušanovice a Úprava prostranství
Dolní Nakvasovice
4) Různé – Podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu Černého potoka po
přívalovém dešti v roce 2014
-příprava slavnostního odhalení pamětní desky k uctění Jakuba Bursy
k bodu 1)

p. starostka zahájila zasedání, přivítala přítomné zastupitele
návrhová komise: p. Peřinka, p. Krýcha
ověřovatelé zápisu: p. Bartůňková, p. Zimmermann
-

kontrola usnesení – usnesení splněno – p. Zídková a p. Beránek podali
informace (sklad na hračky u MŠ Bušanovice, zpráva z jednání s p.
Borovičkou)

k bodu 2)
-

dílčí přezkum hospodaření obce – p. starostky seznámila přítomné
s výsledkem přezkumu hospodaření

k bodu 3)
-

harmonogram prací na akci Zateplení MŠ Bušanovice a Úprava
prostranství Dolní Nakvasovice – p. starostka podala informace o časovém
plánu jednotlivých akcí

k bodu 4)
-

v červenci po vytrvalém dešti došlo k poškození hráze potoka od
mostku u hasičské zbrojnice k mostku u Soukupů. Nutná obnova.

-

příprava slavnostního odhalení pamětní desky k uctění Jakuba Bursy,
akce začne v 19 hodin

OZ na svém zasedání:
Bere na vědomí:

-

zprávu o přezkumu hospodaření obce Bušanovice za rok 2014

Schvaluje:
-

na střechu MŠ Bušanovice instalovat sněhové zábrany – práci provede
firma INSTAPRO

-

podat žádost o dotaci na odstranění škod po přívalovém dešti na části
koryta potoka č. parcely.1518/1v k.ú. Bušanovice z programu Obnova
obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2014
Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Obnova části Černého potoka po
přívalovém dešti v roce 2014

Ukládá:
-

p. Beránek – pokračovat v jednání s p. Borovičkou

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

Zapsala: Bošková Hana
Ověřovatelé zápisu: p. Bartůňková, p. Zimmermann

