Zápis OZ ze 7.4.2011 (vloženo 04.5.2011)
Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 7. 4. 2011
Přítomní: 7 členů OZ
Omluven: p. Zimmermann, p. Peřinka

Hosté: -----------------------------------------------------------------------------Program:
1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Pěší stezka – dofinancování
3) Rozpočtová změna č. 1
4) Různé
- oprava vodovodu (poruchy)
- plánovaný postup prací na opravách místních komunikací opěrné zdi a kanalizace
- žádost členům JSHD Bušanovice za úplatu (mytí cest před penetrací, pokropení stropu před
bouráním budovy prasečáku)
- Mikroregion Vl. Březí – veřejně prospěšné práce
- nebezpečný odpad
- webové stránky – firma Galileo
- pronájem pozemku – p. Pilát, p. Podlešák
-věcné břemeno na pozemcích kú Horní Nakvasovice číslo parcel 618/1, 38, 557/4 v majetku Obce
Bušanovice. Jedná se o připojení nového odběrného místa s hodnotou HJ 3x16 v kú Horní
Nakvasovice k parcele 576/2 a 550/1 v majetku pana Radka Beránka a na jeho žádost. Připojení
bude provedeno kabelovým svodem ze stávajícího venkovního vedení NN AlFe 4X35 mm2 na
pozemku p.č. 3. Nový kabel NAYY 4X25mm2 bude ukončen v novém pilíři s kabelovou skříní SP
100, který bude postaven na pozemku parc. č. 576/2 a550/1.
k bodu 1)
p. starostka zahájila zasedání,
návrhová komise: p. Beránek, p. Pikl
ověřovatelé zápisu: p. Krýcha, p. Bartůňková
k bodu 2)
- informace o pěší stezce – p. starostka seznámila přítomné o dofinancování (170 000 Kč)
k bodu 3)
- rozpočtové opatření č. 1 - p. starostka vysvětlila změny v rozpočtu (příjmy, výdaje)
k bodu 4)
- oprava vodovodu – Bušanovice, D. Nakvasovice

- informace týkající se plánovaných prací na opravách místních komunikací v H. Nakvasovicích, D.
Nakvasovicích a Bušanovicích
- žádost pro členy JSHD Bušanovice za úplatu (cesta, strop)
- informace z jednání – veřejně prospěšné práce (je možné zaměstnávat lidi s částečným invalidním
důchodem, placeno z rozpočtu Mikroregionu Vl. Březí)
- termín nebezpečného odpadu – 3. 6. – 5. 6. 2011
- nabídka firmy Galileo na zpracování webových stránek obce
- žádost p. Piláta a p. Podlešáka o pronájmu části pozemku (č. p. 287/2, 281/1)
OZ na svém zasedání:
Bere na vědomí:
- žádost pro členy JSHD Bušanovice (mytí cest, pokropení stropu)
- informace z jednání Mikroregionu Vl. Březí o možnosti zaměstnávat občany se sníženou pracovní
schopností (4 h)
- termín pro přistavení kontejneru na nebezpečný odpad (3. 6. – 5. 6. 2011)
- neakceptování nabídky firmy Galileo na vytvoření webových stránek
Schvaluje:
- dofinancování pěší stezky – 170 000 Kč
- rozpočtové opatření č. 1
- záměr o pronájmu části pozemku dle situace č. p. 287/2 kú Dolní Nakvasovice, nájem 1 Kč/m2
- záměr o pronájmu části pozemku dle situace č. p. 287/1kú Dolní Nakvasovice , nájem 1 Kč/m2
-věcné břemeno na pozemcích kú Horní Nakvasovice číslo parcel 618/1, 38, 557/4 v majetku Obce
Bušanovice. Jedná se o připojení nového odběrného místa s hodnotou HJ 3x16 v kú Horní
Nakvasovice k parcele 576/2 a 550/1 v majetku pana Radka Beránka a na jeho žádost. Připojení
bude provedeno kabelovým svodem ze stávajícího venkovního vedení NN AlFe 4X35 mm2 na
pozemku p.č. 3. Nový kabel NAYY 4X25mm2 bude ukončen v novém pilíři s kabelovou skříní SP
100, který bude postaven na pozemku parc. č. 576/2 a550/1.
Usnesení bylo schváleno 7 hlasy členů OZ.
Zapsala: Bošková Hana

