Zápis OZ z 6. 3. 2014

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 6. 3. 2014
Přítomní: 8 členů OZ
Omluven: p. Zimmermann
Hosté: p. Bušková – účetní obce
------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu, kontrola
usnesení
2) Příprava výběrového řízení na akci „Oprava střechy Mateřské školy Bušanovice“ a
Zateplení budovy Mateřské školy Bušanovice
3) Účetní závěrka Obce Bušanovice za rok 2013
4) Různé
- Informace o nutnosti opravy herních prvků na zahradě MŠ Bušanovice
- zpráva o přezkumu hospodaření Obce Bušanovice za rok 2013
- Zřizovací listinu příspěvkové organizace pod názvem Mateřská škola Bušanovice
-Smlouva o právu provést stavbu

k bodu 1)
p. starostka zahájila zasedání,
návrhová komise: p. Beránek, p. Pikl
ověřovatelé zápisu: p. Krýcha, p. Veselka
- kontrola usnesení – usnesení splněno
k bodu 2)
- p. starostka seznámila přítomné s rozpočtem a přípravou výběrového řízení na tuto
akci („Oprava střechy Mateřské školy Bušanovice“)
k bodu 3)
- účetní závěrka Obce Bušanovice za rok 2013 – p. starostka a p. Bušková seznámily
přítomné (příjmy, výdaje, rozpočtový výsledek, účetní výsledek, výnosy, hospodářský
výsledek, daň)
k bodu 4)
- informace o nutnosti opravy herních prvků na zahradě MŠ Bušanovice
- zpráva o přezkumu hospodaření Obce Bušanovice za rok 2013
- zastupitelé byli seznámeni se Zřizovací listinou příspěvkové organizace Mateřská
škola Bušanovice.
- zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o právu provést stavbu. Jedná se o
modernizaci silnice III/1446Bušanovice-kříž.III/14410 Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje

OZ na svém zasedání:
Bere na vědomí:
- přípravu výběrového řízení na akci „Oprava střechy Mateřské školy Bušanovice“
- vzdání se práva na plnou výši odměn členů OZ , členů výborů, předsedů výborů
- zprávu o měsíčních odměnách a příplatcích poskytované členům zastupitelstev obcí
od 1. 1. 2014
- informaci o odborném odhadu nákladů na rekonstrukci kuchyně MŠ Bušanovice
- zprávu o přezkumu hospodaření Obce Bušanovice za rok 2013
- zprávu starostky o vypracování pasportu veřejného osvětlení

Schvaluje:
- uzavřít mandátní smlouvu s Ing. Josefem Urbanem na výběrové řízení na akci
„Zateplení budovy Mateřské školy Bušanovice“
- účetní závěrku Obce Bušanovice za rok 2013
- příspěvek 7 800 Kč na opravu herních prvků na zahradě MŠ Bušanovice

- stávající odměny místostarosty, předsedy kontrolního a finančního výboru, člena
kontrolního a finančního výboru a člena zastupitelstva od 1. 1. 2014
-Zřizovací listinu příspěvkové organizace pod názvem Mateřská škola Bušanovice.
Příspěvková organizace Mateřská škola Bušanovice k 1. 9. 2014
-Smlouvou o právu provést stavbu. Jedná se o modernizaci silnice
III/1446Bušanovice-kříž.III/14410 Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje

Ukládá:
- všem zastupitelům – do 16. 3. 2014 podat informace p. starostce o návrhu
stavebních firem na opravu střechy MŠ Bušanovice
- všem zastupitelům – navrhnout jména těch, kteří by měli zájem o správcování
víceúčelového hřiště v Bušanovicích (do příštího zastupitelstva)

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo
nebyl proti návrhu na usnesení.
Zapsala: Bošková Hana
Ověřovatelé zápisu: p. Krýcha, p. Veselka

