Zápisy OZ - Zápis OZ z 8.7.2010
Zápis
ze zasedání OZ v Bušanovicích konaného dne 8. 7. 2010
Přítomni: 7 členů, OZ omluven: Peřinka, Podlešák
Účetní p. Bušková
Program:
1. Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Hospodaření obce v I. pololetí 2010
4. Ukončení projektu lesní cesta Bušanovice
5. Harmonogram stavebních akcí
6. Různé
k bodu 1:
- p. Zídková zahájila zasedání, zvolena byla návrhová komise: Veselka,
- p. Bušek, ověřovatelé zápisu: Matějka, Beránek a přítomní byli seznámeni s programem zasedání
k bodu 2:
- zastupitelé rozhodli, že část parcely 9/6 k. ú Dolní Nakvasovice může být nabídnuta k prodeji
- zastupitelé rozhodli, že část parcely 265/20 k. ú Dolní Nakvasovice může být nabídnuta k prodeji
bod č. 2 – projednáno, vyřízeno
k bodu 3:
- přítomní byli seznámeni s přehledem o hospodaření obce v I. pololetí 2010
k bodu 4:
- starostka informovala o ukončení projektu Oprava lesní cesty Bušanovice, přítomní byli
seznámeni s přehledem financování této akce
k bodu 5:
- p. Zídková seznámila zastupitele s tím, jaké žádosti o poskytnutí dotací na stavební akce byly
podány /cesty, obnova svodu dešťových vod , oprava potoka, obnova opěrné zdi Horní
Nakvasovice/ a s harmonogramem, kdy by měli být tyto akce prováděny v případě podpoření
k bodu 6:
- přítomní byli seznámeni s tím, co se podařilo v uplynulém období zrealizovat, jak se změnil
vzhled obce i přilehlých osad
- p. Kotrch Jindřich provedl zadávací řízení na akci Obnova místních komunikací po přívalové
povodni v r.2009 Horní Nakvasovice, Dolní Nakvasovice, Zadní cesta
- p. Boška Vladimír st. žádá o informace k těmto bodům:
- černý odběr vody ve Dvoře
- vjezd na komunikaci /Krýcha, Čermák/
- oplocení /Pešek/

- ucpaná kanalizace /Šlajs/
- demolice /Dvořák/
- hřiště /zda je bezpečné, proč nemá kolaudaci/
- KD /stoly, židle, trám u komína, zatéká do budovy/
- černá skládka /Pálenina, u Benedy/
- odklizení větví a zeminy na pozemku p. Bošky
- cesta H. Nakvasovice
- všechny tyto připomínky byly projednány a p. Boškovi bude zasláno písemné vyjádření
- vždy první čtvrtek v měsíci bude zasedání OZ /5.8. , 2.9., 7.10. /
- návrhy kandidátů pro volby do obecního zastupitelstva podat do poloviny července
- zastupitelé se shodli na tom, že budoucí zastupitelstvo obce bude 9 členné, jeden volební obvod.
Potřebný počet podpisů na peticích pro sestavení kandidátních listin za Obec Bušanovice pro
nezávislého kandidáta je 12 a pro sdružení nezávislých kandidátů 17.
- v červnu byla provedena kontrola hospodaření v obecních lesích, nebyly zjištěny žádné nedostatky
v hospodaření ani v dokumentaci
- účetní seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2
- na základě provedených přezkumů hospodaření navrhují zastupitelé účetní jednorázovou odměnu
3.000 Kč
OZ na svém zasedání 8.7.2010:
bere na vědomí:
- informaci o přípravách stavebních akcí a žádostech o dotace na projekty
- zprávu o hospodaření obce v I. pololetí 2010
- informaci o dokončení a zafinancování lesní cesty Bušanovice
- žádost p. Bošky Vl. st. o informace
- zprávu o kontrolním zjištění v obecních lesích
schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 2 ,příloha zápis finančního výboru
- počet zastupitelů v příštím volebním období bude v obci Bušanovice – zastupitelstvo bude 9
členné, jeden volební obvod. Potřebný počet podpisů na peticích pro sestavení kandidátních listin za
Obec Bušanovice pro nezávislého kandidáta je 12 a pro sdružení nezávislých kandidátů 17
- jednorázovou odměnu pro účetní v částce 3.000 Kč
- uzavřít smlouvu na akci: Obnova místních komunikací po přívalové povodni 2009 Horní
Nakvasovice, Dolní Nakvasovice, Zadní cesta dle výsledku zadávacího řízení s firmou Kvint
Vlachovo Březí
ukládá:
- starostce písemně odpovědět p. Boškovi Vl. st. na jeho žádost o informace do 22. 7. 2010
- do poloviny července připravit návrhy kandidátek na volby do OZ /Beránek, Zídková /
Zapsala: Bošková M.

