Zápis OZ ze 7.10.2010
Zápis

Ze zasedání OZ v Bušanovicích konaného dne 7. 10. 2010
Přítomni: 8 členů, OZ omluven: Peřinka,
účetní p. Bušková

Program:
1. Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Projednání směrnic obce 1 – 5
4. Seznámení s výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku
5. Ukončení činnosti ke dni konání voleb kontrolního a fin. výboru
6. Různé
K bodu 1
p. Zídková zahájila zasedání, zvolena byla návrhová komise: Veselka, Bušek, ověřovatelé
zápisu: Beránek, Podlešák a přítomní byli seznámeni s programem zasedání
k bodu 2
úkol ještě trvá, je v jednání
p. Zídková seznámila přítomné s vyjádřením firmy k reklamaci na opravu povrchu hřiště –
oprava provedena v záruce a to na jaře 2011
k bodu 3
starostka seznámila přítomné se zněním směrnic: Vnitřní směrnice 1/2010 účetnictví a o
oběhu účetních dokladů, Směrnice o evidenci majetku 2/2010, Směrnice o
inventarizaci 3/2010, Směrnice o podrozvaze 4/2010, Směrnice časového rozlišení
5/2010
k bodu 4
p. Zídková seznámila přítomné s průběhem výběrového řízení:
CPV: 45246400-7(Prevence záplav)
Název veřejné zakázky: Odstranění škod po povodni 2009-oprava regulace Černého
potoka a obnova odvodu povrchových vod-v obci Bušanovice , Druh zadávacího

řízení: Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce dle §21odst.1)písm.f) zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)
Druh zakázky: Na stavební práce.
Ve výběrovém řízení byla rozhodující cenová nabídka, nejnižší nabídka byla od firmy Kvint
Vl. Březí
k bodu 5
k 15.10. ukončuje činnost kontrolní a finanční výbor
k bodu 6
p. Peřinka se neúčastnil zasedání, podmínky dle plánu zimní údržby budou projednány
individuelně, doobjednán do Nakvasovic posypový materiál na zimní posyp místních
komunikací
p. Vlažná žádá o pronájem části obecního pozemku u jejího domu

OZ na svém zasedání 7. 10. 2010:
bere na vědomí:
- podání žádosti o dotaci na projekt ( Ministerstvo životního prostředí ČR) – Obnova
kanalizačních sběračů v obci Bušanovice po povodni 2009
- ukončení činnosti kontrolního a finančního výboru k 15. 10. 2010

schvaluje :
směrnice:
- Vnitřní směrnici 1/2010 účetnictví a o běhu účetních dokladů
- Směrnice o evidenci majetku 2/2010
- Směrnici o inventarizaci 3/2010
- Směrnici o podrozvaze 4/2010
- Směrnice časového rozlišení 5/2010
- Uzavřít smlouvu s firmou Kvint Vl. Březí na akci Odstranění škod po povodni 2009 –
regulace Černého potoka a obnova odpadu povrchových vod v obci Bušanovice
- záměr o pronájmu 2 m2 na parcele 6/1 dle přiložené situace v KÚ Dolní Nakvasovice
Usnesení bylo schváleno 8 hlasy členů OZ, nikdo nebyl proti návrhu na usnesení a
nikdo se nezdržel hlasování.

Zapsala: Bošková M.

