Zápis OZ z 30.12.2013 (vloženo 02.1.2014)
Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 30. 12. 2013

Přítomní: 7 členů OZ

Omluven: Bošková Hana, Peřinka Milan

Hosté: -----

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

Program:

1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení

2) Rozpočet na rok 2014. Rozpočtové opatření č. 9

3) Různé

-získat informace o záměru podnikání v areálu Podniku živočišné výroby Strakonice, a.s. budově
bývalého kravína, na pozemcích KÚ Bušanovice, stavební parcele č. 85/1, 85/2, 87/1, 87/2.

k bodu 1)

p. starostka zahájila zasedání, přivítala přítomné

návrhová komise: p. Zimmermann, p. Pikl

ověřovatelé zápisu: p. Veselka, p. Beránek

k bodu 2)

- rozpočet na rok 2014 byl projednán bez připomínek a navržen ke schválení jako přebytkový:

Příjmy:

3 404 350,-Kč

Výdaje:

Financování:

3 232 350,-Kč

172 000,-Kč

Rozpočtové opatření č. 9 Viz příloha č.1

k bodu 3)

-

na základě místního šetření a z nabídkových letáků bylo zjištěno, že v budově bývalého
kravína, nyní v majetku Podniku živočišné výroby Strakonice, a.s., je uskladněno obnošené
šatstvo, použité lednice a mrazáky, vše nabízeno k prodeji. Budova skladu na slámu a seno
je demolována bez řádného Rozhodnutí o odstranění stavby. Střešní krytina z azbestových
desek je shozena na trávník podél demolované budovy.

OZ na svém zasedání:

Bere na vědomí:

Informaci o dění v areálu Podniku živočišné výroby Strakonice, a.s. budově bývalého kravína, na
pozemcích KÚ Bušanovice, stavební parcele č. 85/1, 85/2, 87/1, 87/2.

Schvaluje:

- přebytkový rozpočet na rok 2014

Příjmy:

3 404 350,-Kč

Výdaje:

3 232 350,-Kč

Financování:

172 000,-Kč

Rozpočtové opatření č. 9

Ukládá:

p. Zídkové písemně podat žádost o místní šetření a to: na Odbor Živnostenského úřadu Prachatice,
Odbor životního prostředí Prachatice a Odbor stavebně správní Prachatice

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
návrhu na usnesení.

Zapsala: Zídková Marie

Ověřovatelé zápisu: p. Veselka Roman p. Beránek Miroslav

