Zápis OZ z 2.6.2011 (vloženo 09.8.2012)
Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 2. 6. 2011

Přítomní: 8 členů OZ

Omluven: p. Beránek

Hosté: p. Matoušek V.

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

Program:

1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení
2) Závěrečný účet
3) Program obnovy venkova – úprava prostoru před prodejnou a před OÚ Bušanovice
- kanalizace Dolní Nakvasovice
- oprava kapličky Horní Nakvasovice
4) Žádosti – pronájem části pozemku č. 287/1, pronájem části pozemku č. 287/2, věcné břemeno
chůze – parcela č. 1515/4, žádost o připojení k řádu obecního vodovodu Dolní Nakvasovice, žádost
o příspěvek na „Celonárodní pouť“
5) - Spisový a skartační řád
- rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

- rozpočtové opatření č. 2
6) Různé – dětský den, poděkování JSHD – reprezentace obce, informace p. Peřinky o poptávce na
posypovač

k bodu 1)
p. starostka zahájila zasedání OZ,
návrhová komise: p. Krýcha, p. Bartůňková
ověřovatelé zápisu: p. Peřinka, p. Zimmermann
kontrola usnesení – usnesení splněno
k bodu 2)
- p. starostka seznámila přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2010 – příjmy a výdaje
k bodu 3)
- Program obnovy venkova – p. starostka podala informace o možnosti úpravy prostoru před
prodejnou a před OÚ
- kanalizace D. Nakvasovice – výběrovým řízením byla vybrána firma Kvint Vlachovo Březí
- oprava kapličky H. Nakvasovice – pověření na zajištění výběrového řízení
k bodu 4)
- žádost p. B. Podlešák – pronájem části pozemku č. 287/1
- žádost p. J. Pilát – pronájem části pozemku č. 287/2
- žádost p. M. Beneš – připojení k řádu obecního vodovodu Dolní Nakvasovice
- žádost p. A. Šlajsová – zřízení věcného břemene chůze, parcela č. 1515/4
- žádost – příspěvek na „Celonárodní pouť“
k bodu 5)
- rozpočtové opatření č. 2
- spisový a skartační řád – informace podala přítomným p. starostka
- rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - „Odstranění škod po povodních 2009 – oprava regulace
Černého potoka a obnova odvodu povrchových vod – v obci Bušanovice“
k bodu 6)
- dětský den – 4. 6. 2011
- poděkování hasičům
- p. Peřinka informoval přítomné o posypovém zařízení

OZ na svém zasedání:
Bere na vědomí:
- nelze zakoupit zahradní techniku na údržbu trávníků

- informace o poskytnuté dotaci na opravu kapličky Panny Marie Horní Nakvasovice
Schvaluje:
- úpravu prostoru před prodejnou a před OÚ Bušanovice na parcele č. 103, financováno z POV
- závěrečný účet obce za rok 2010 – bez výhrad
- pověření na zajištění výběrového řízení na akci „Oprava kapličky Panny Marie Horní
Nakvasovice“ – p. Zídková
- výsledek výběrového řízení na akci „Obnova kanalizace v obci Bušanovice – osadě Dolní
Nakvasovice“ – firma Kvint Vlachovo Březí, cena 2 038 581 Kč bez DPH (2 446 297 Kč včetně
DPH)
- rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení – „Odstranění škod po povodních 2009 – oprava regulace
Černého potoka a obnova odvodu povrchových vod – v obci Bušanovice“
- žádost o pronájmu části pozemku č. 287/1 – p. B. Podlešák
- žádost o pronájmu části pozemku č. 287/2 – p. J. Pilát
- žádost o připojení k řádu obecního vodovodu Dolní Nakvasovice – p. M. Beneš
- věcné břemeno chůze na parcele č. 1515/4 – p. A. Šlajsová
- příspěvek 1 000 Kč na „Celonárodní pouť ke cti sv. Jana Nepomuka Neumanna“
- rozpočtové opatření č. 2
- spisový a skartační řád
-vydání obecně závazné vyhlášky 3/2011o místním polatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Ukládá:
- p. Zídková – sepsat smlouvy o pronájmu části pozemků (č. 287/1, č. 287/2)
- p. Zídková – odpovědět p. Šlajsové
Usnesení bylo schváleno 8 hlasy členů OZ.
Zapsala: Bošková Hana

