Zápis OZ z 6.9.2012

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 6. 9. 2012

Přítomní: 8 členů OZ

Omluven: p. Pikl

Hosté: ------

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

Program:

1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Kontrola usnesení

3) Podání žádosti do programu rozvoje venkova – obnova infrastruktury (bezdrátový
rozhlas v Bušanovicích) a rekonstrukce střechy a fasády MŠ

Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR „Obnova
obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012

4) Různé

- žádost o odkup dvou částí pozemku parcely č. 1515/1 – p. Zdeňka Škrlantová

- zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

- rozpočtové opatření č. 3

- přihláška do programu obnovy venkova na období 2013 - 2017

k bodu 1)

p. starostka zahájila zasedání, přivítala přítomné zastupitele

návrhová komise: p. Peřinka, p. Krýcha

ověřovatelé zápisu: p. Beránek, p. Bartůňková

k bodu 2)

- kontrola usnesení - p. Beránek, p. Pikl, p. Peřinka – místním šetřením zjistit prostor
na parcele č. 287/2 k možnosti nabídky na pronajmutí – p. Beránek podal informace

k bodu 3)

- podání žádosti do programu rozvoje venkova – obnova infrastruktury (bezdrátový
rozhlas v Bušanovicích) a rekonstrukce střechy a fasády MŠ – p. Zídková seznámila
přítomné s touto možností, zastupitelé souhlasí

-podání žádosti o dotaci z programu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR „Obnova
obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012. Z důvodu, že dne
4.8.2012 po prudké bouřce s přívalovým deštěm a krupobitím byly poškozeny hráze
rybníka Panského č. Parcely 54 v KÚ Bušanovice u nájezdu pro hasičskou
techniku(slouží jako požární nádrž), dále jižní hráz rybníka v Želibořicích č. Parcely
1423/2 v KÚ Bušanovice. V Horních Nakvasovicích to byla místní komunikace 615
v KÚ Horní Nakvasovice.

k bodu 4)

- přihláška do programu obnovy venkova na období 2013 – 2017 – p. starostka
seznámila přítomné se zněním žádosti, zastupitelé souhlasí

- žádost o odkup dvou částí pozemku parcely č. 1515/1 v k. ú. Bušanovice – p.
Zdeňka Škrlantová

- zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 – bez závad

- rozpočtové opatření č. 3

OZ na svém zasedání:

Bere na vědomí:

- zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Schvaluje:

- podat žádost do programu rozvoje venkova – obnova infrastruktury (bezdrátový
rozhlas v Bušanovicích) a rekonstrukce střechy a fasády MŠ

-podání žádosti o dotaci z programu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR „Obnova
obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012. Z důvodu, že dne
4.8.2012 po prudké bouřce s přívalovým deštěm a krupobitím byly poškozeny hráze
rybníka Panského č. Parcely 54 v KÚ Bušanovice u nájezdu pro hasičskou
techniku(slouží jako požární nádrž), dále jižní hráz rybníka v Želibořicích č. Parcely
1423/2 v KÚ Bušanovice. V Horních Nakvasovicích to byla místní komunikace 615
v KÚ Horní Nakvasovice.

Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na dofinancování akcí:
Obnova Požární nádržeparc.č.54 po přívalových deštích 2012 v obci
Bušanovice, Obnova vodní nádrže Želibořice parc.č. 1423/2 po přívalových
deštích 2012 v obci Bušanovice a Obnova MK v osadě Horní Nakvasovice po
přívalovém dešti 2012.

- přihlášku do programu obnovy venkova na období 2013 - 2017

- záměr o prodeji dvou částí pozemku, p. č. 1515/1 v k. ú. Bušanovice (díl A – 15,8
m2, díl B – 17,9 m2) za 50 Kč/1 m2

Ukládá:

- p. Zídková – pozvat na říjnové zasedání OZ velitele hasičských sborů Bušanovice a
Dolní Nakvasovice

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

Zapsala: Bošková Hana

Ověřovatelé zápisu: p. Beránek, p. Bartůňková

