Zápis OZ z 2.9.2010
Zápis
Ze zasedání OZ v Bušanovicích konaného dne 2. 9. 2010.
Přítomni: 7 členů, omluveni: Podlešák, Peřinka
Program:
1. Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Uzavření mandátních smluv a výběrové řízení na akci
- Oprava regulace Černého potoka po povodni 2009
- Obnova svodů povrchových vod - v obci Bušanovice po povodni 2009
4. Různé
k bodu 1
p. Zídková zahájila zasedání, zvolena byla návrhová komise: Beránek, Pikl, ověřovatelé
zápisu: Veselka, Matějka a přítomní byli seznámeni s programem zasedání
k bodu 2
závěr z usnesení bude projednán v bodu různé
k bodu 3
na regulaci potoka byla podána žádost o dotace, také na obnovu svodů dešťové vody,
návrh je uzavřít mandátní smlouvu s p. Kotrchem, zastupitelé souhlasí /mandátní
smlouva znamená příprava výběrového řízení/
- starostka navrhuje požádat o úvěr na dofinancování akcí
k bodu 4
- p. Zídková informovala o postupu prací na kůlně Brožovina, je třeba připravit nabídku a
přehled o finanční náročnosti dokončení místnosti vedle kůlny
- vzorky vody odebrané v obci odpovídají daným normám
- p. Toman žádá o vyjádření k jeho stavebnímu záměru
- zastupitelé byli seznámeni se zněním dopisu – odpověď p. Boškovi Vladimíru st.
- p. Eichler nabízí k nahlédnutí dokumentaci k úpravám rybníka
- firma EON poskytla výhodnou nabídku dodávek elektřiny pro veřejné osvětlení na rok
2011
- p. Kohútová s p. Kožkou žádá o změnu územního plánu /stavba RD/, změnu
v dokumentaci chtějí zafinancovat a žádají OZ o povolení k provedení změny

OZ na svém zasedání 2. 9. 2010:

bere na vědomí
- vyjádření ke stavbě vjezd a zpevněná plocha p. Čermáka
- informaci o projektové dokumentaci k novostavbě rybníka v Nakvasovicích p. Eichlera
- žádost p. Kohútové a p. Kožky o záměr na změnu územního plánu
- Zprávy kontrolního výboru a
- Zprávy finančního výboru

schvaluje :
- uzavření mandátní smlouvy na přípravu a provedení výběrového řízení na veřejnou
zakázku /Odstranění škod po povodních 2009-oprava regulace Černého potoka a obnova
odvodu povrchových vod -v obci Bušanovice/s Corporin s.r.o. Zastoupenou p.JUDr.
Jindřichem Kotrchem, dále schvaluje jmenování členů hodnotící komise , Zídková Marie,
Beránek Miroslav, Bošková Miloslava, Mgr. Vadlejch Miroslav Mgr., JUDr. Kotrch Jindřich a
náhradníky Pikl Jaroslav, Veselka Roman, Ing. Matějka Václav, Šimek Rudolf PhDr., Ing.
Kučera Miroslav
- žádost o úvěr na dofinancování stavebních akcí /ulička/
- stavební záměr dle přiložené dokumentace p. Tomana
- nabídku dodávky elektřiny pro veřejné osvětlení na rok 2011
ukládá :
- p. Veselkovi zajistit podklady pro zpracování přehledu o finanční náročnosti dokončení
místnosti v kůlně Brožovina
- Usnesení bylo schváleno 7 hlasy členů OZ, nikdo nebyl proti návrhu na usnesení a nikdo
se nezdržel hlasování.

Zapsala: Bošková M.

