Zápis OZ z 29.4.2010
Zápis
Ze zasedání OZ v Bušanovicích konaného dne 29. 4. 2010
Přítomni: 8 členů OZ omluven: Bušek
Hosté: Boška Vl., Matoušek V.

Program:
1. Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Informace o přípravě realizace akcí, na které byly podány žádosti o grant
a. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bušanovice – ulička – výběrové řízení
b. Cesty – oprava po přívalových deštích v roce 2009
c. POV – úroky z úvěrů
4. Oprava kůlny Brožovina
5. Oprava chyby v územním plánu Bušanovice
6. Zpráva o přezkoumání hospodaření
7. Různé
k bodu 1:
p. Zídková zahájila zasedání, zvolena byla návrhová komise: Matějka, Pikl; ověřovatelé zápisu:
Veselka, Peřinka a přítomní byli seznámeni s programem zasedání.

k bodu 2:
první jednání proběhlo, další bude pokračovat, úkol trvá
k bodu 3:
starostka informovala o akcích, na které se podařilo získat grant a grantech ve stádiu schvalování

1) Život na vsi máme rádi-projekt zaměřený na prevenci v oblasti ochrany životního prostředí.
Snaha o udržení a rozvoj života ve všech formách. Považovat život na vesnici jako přednost. Grant
získán

2)

Bušanovice „Cesta křížů“ kofinancování projektů OPŽP Osa 6- opatření 6.5

3)

Bušanovice „Cesta křížů“ kofinancování projektů OPŽP Osa 6- opatření 6.3

4)

Obnova nábytku do Mateřské školky Bušanovice

5)

Oprav kanalizace Cestička – žádost je ve stádiu schvalování,

6)

Oprava vodovodu Cestička- žádost je ve stádiu schvalování,

7)

Oprava kolny Brožovice

8)

9)

Obnova místních komunikací po přívalové povodni 2009- Z programu 217117 MMR
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelnou nebo jinou pohromou

Záchrana kapličky Bušanovice -z programu POV -MMR

Na akce 5,6 a 8 uzavřít Smlouvu na zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se
zákonem č.137/2006Sb.,v plném znění (§12, odst. 3, dále v souladu s §6 zákona), tzn. Komplexní
služby při přípravě, organizaci a administrativním zajištění zadávacího řízení v rozsahu vymezeném
zadáním.
k bodu 4:
na opravu kůlny Brožovina dostane obec dotaci, je třeba projednat s p. Coufovou a p. Vlažnou
vyklizení kůlny

k bodu 5:
v ÚP obce byla zjištěna chyba – chybné znění: převládající sklon střech do 35 – 45 stupňů k chybě
se vyjádřila autorka projektu – architektka ÚP, p. Zídková seznámila se zněním jejího vyjádření

přítomní byli seznámeni s návrhem opatření k odstranění zjevné nesprávnosti, s opravou opatření
obecné povahy souhlasí všichni přítomní zastupitelé

p. Vl. Boška seznámil přítomné s výsledky jednání na stavebním úřadě v PT při vyřizování
soukromého stavebního povolení

k bodu 6:
p. Zídková seznámila přítomné se závěry z přezkumu hospodaření – byla zjištěna méně závažná
chyba

k bodu 7:
Jednota žádá obec o finanční výpomoc – výměna oken a dveří v prodejně – zastupitelé s výměnou
souhlasí

p. Toman žádá o odkup pozemku, zastupitelé rozhodnou na příštím zasedání

p. Jar. Pikl ml. žádá o odkoupení pozemku – zastupitelé také rozhodnou na příštím zasedání o
záměru prodat tyto pozemky

4.6. – 7.6 bude v obci kontejner na nebezpečný odpad

OZ na svém zasedání 29.4.2010:

bere na vědomí:
- vyjádření ing. arch. Tausingerové k opravě opatření obecné povahy
- informaci o kontrole dokončení lesní cesty Bísanovec
- informaci o přezkoumání hospodaření obce
- informaci o přípravě realizace projektů na , které byly podány žádosti o grantech od Jihočeského
kraje

1)Život na vsi máme radi-projekt zaměřený na prevenci v oblasti ochrany životního prostředí. Snaha

o udržení a rozvoj života ve všech formách. Považovat život na vesnici jako přednost. Grant získán

10) Bušanovice „Cesta křížů“ kofinancování projektů OPŽP Osa 6- opatření 6.5

11) Bušanovice „Cesta křížů“ kofinancování projektů OPŽP Osa 6- opatření 6.3

12) Obnova nábytku do Mateřské školky Bušanovice

13) Oprav kanalizace Cestička – žádost je ve stádiu schvalování,

14) Oprava vodovodu Cestička- žádost je ve stádiu schvalování,

15) Oprava kolny Brožovice

16) Obnova místních komunikací po přívalové povodni 2009- Z programu 217117 MMR
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelnou nebo jinou pohromou

17) Záchrana kapličky Bušanovice -z programu POV -MMR

žádost p. Tomana o odkoupení pozemku

žádost p. Pikla o odkoupení pozemku

schvaluje :
- opravu opatření obecné povahy (k ÚP)
- výměnu oken a dveří v prodejně
- Uzavřít MANDÁTNÍ SMLOUVU se STAVEBNÍ PORADNOU,spol.s.r.o. , Společnost pro inženýrské a
cenové poradenství, zastoupenou jednatelem společnosti Jaroslavem Vítovcem na zajištění zadání
veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č.137/2006Sb.,v plném znění (§12, odst. 3,
dále v soulau s §6 zákona), tzn. Komlexní služby při přípravě, organizaci a admnistrativním zajištění
zadávacího řízení v rozshu vymezeném zadáním na akce Oprav kanalizace Cestička,Oprava
vodovodu Cestička,Obnova místních komunikací po přívalové povodni 2009

ukládá :
- upozornit p. Vlažnou a p. Coufovou, aby umožnily opravu kůlny (projedná Pikl, Matějka)
- p. Podlešákovi, p. Peřinkovi, p. Beránkovi projednat žádost p. Tomana na místě samémna místě
v Nakvasovicích projednat i žádost p. Pikla o odkoupení pozemku

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy členů OZ, nikdo nebyl proti návrhu na usnesení a nikdo se nezdržel
hlasování.

Zapsala: Bošková M.

