Zápis OZ z 3.10.2013
Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 3. 10. 2013
Přítomní: 9 členů OZ
Omluven: ------Hosté: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu, kontrola
usnesení
2) Harmonogram projektu na odstranění škod po přívalových deštích na komunikaci
Bušanovice - Tvrzice
3) Dokončení akce Oprava hasičské zbrojnice Bušanovice
4) Projednání Dohody o poskytování služky „Pojízdné prodejny“
5) Různé
- žádost o příspěvek na projekt „Tady jsme doma“ – jedná se o zpěvník lidových písní
našeho regionu
- žádost občanského sdružení Regio Pošumaví, V Lukách 386, 387 01 Volyně o
spolupráci při obnově božích muk při cestě Bušanovice – Předslavice

- stížnost
- projekt na zateplení MŠ Bušanovice
- volby přísedících – Okresní soud Prachatice
- dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
- rozpočtové opatření č. 7

k bodu 1)
p. starostka zahájila zasedání, přivítala přítomné
návrhová komise: p. Peřinka, p. Zimmermann
ověřovatelé zápisu: p. Beránek, p. Veselka
kontrola usnesení - úkoly, které trvají:
- p. Zídková – oslovit písemně majitele psů v obci - dodržování vyhlášky č. 1/2009
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
- nabídnout knížky z místní knihovny k bezplatnému odběru
- úkoly, které byly splněny:
- zajistit posypový materiál do jednotlivých osad na jednotlivá místa – p. Zídková
- vést deník zimní údržby – p. Peřinka

- jednat s firmou Sauron – p. Zídková, p. Krýcha
k bodu 2)
- p. starostka informovala o poskytnutí dotace z Ministerstva dopravy - odstranění
škod po přívalových deštích na komunikaci Bušanovice - Tvrzice
k bodu 3)
- akce Oprava hasičské zbrojnice Bušanovice – p. starostka podala informace o
dokončovacích pracích, na závěr zastupitelstva se všichni zastupitelé podívali do
opravené Hasičské zbrojnice Bušanovice
k bodu 4)
- Dohoda o poskytování služky „Pojízdné prodejny“
k bodu 5)
- žádost o příspěvek na projekt „Tady jsme doma“ – jedná se o zpěvník lidových písní
našeho regionu – p. starostka přečetla dopis od p. R. Vincikové (žádost o historické
fotografie z obce + z akcí v obci)
- žádost občanského sdružení Regio Pošumaví, V Lukách 386, 387 01 Volyně o
spolupráci při obnově božích muk při cestě Bušanovice – Předslavice
- stížnost – p. Věra Vlažná – stížnost se týkala hluku a hlasité hudby z Pohostinství
v Dolních Nakvasovicích - přítomní zastupitelé se vyjádřili ke stížnosti
- projekt na zateplení MŠ Bušanovice – p. starostka seznámila přítomné s projektem
- volby přísedících – Okresní soud Prachatice

- dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
- rozpočtové opatření č. 7
OZ na svém zasedání:
Bere na vědomí:
- zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Schvaluje:
- uzavřít Mandátní smlouvu s firmou CORPORIN s. r. o., se sídlem Strakonice I,
Arch. Dubského 389, 386 01, provozovna Strakonice i, Palackého náměstí 94, 386 01
na akci Obnova místní komunikace směr Tvrzice
- dohodu o poskytnutí ne-investičního příspěvku z rozpočtu obce Bušanovice poskytování služky „Pojízdné prodejny“
- příspěvek 1 500 Kč na projekt „Tady jsme doma“ – jedná se o zpěvník lidových
písní našeho regionu
- uzavřít partnerství s občanským sdružením Regio Pošumaví, V Lukách 386, 387 01
Volyně o spolupráci při obnově božích muk při cestě Bušanovice – Předslavice
- podání žádosti na zateplení MŠ Bušanovice
- uzavření smlouvy o vypracování žádosti s Ing. J. Urbanem (zateplení MŠ
Bušanovice)
- p. Záveskou Jarmilu, nar. 17. 10. 1959, bytem Dolní Nakvasovice 29, aby
kandidovala ve volbách jako přísedící Okresního soudu v Prachaticích (jedná se o
volební období 2013 – 2017)

- rozpočtové opatření č. 7

Ukládá:
- p. Zídková – písemně odpovědět p. Vlažné
- p. Zídková – připravit návrh smlouvy o pronájmu bývalého KZ Bušanovice

Usnesení bylo schváleno 9 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo
nebyl proti návrhu na usnesení.
Zapsala: Bošková Hana
Ověřovatelé zápisu: p. Beránek, p. Veselka

