Zápis OZ z5.9.2013 (vloženo 17.9.2013)

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 5. 9. 2013
Přítomní: 6 členů OZ
Omluven: p. Peřinka, p. Veselka, p. Zimmermann
Hosté: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu, kontrola
usnesení
2) Návrhy na obnovu obecního majetku, které budou sloužit pro podání žádosti o
finanční prostředky z grantu POV Jihočeského kraje
3) Informace o akci Oprava hasičské zbrojnice Bušanovice
4) Různé
- příprava na zimní údržbu místních komunikací
- žádost o pronájem objektu bývalého KZ Bušanovice
- projednání provozu internetové sítě
- informace o jednání ze schůzky v Horních Nakvasovicích na parcele č. 538/1
majitelů p. Radka a Dušana Beránkových
- projektová dokumentace – rodinný dům, p. Peřinka Milan ml., bytem Dolní
Nakvasovice 6

k bodu 1)
p. starostka zahájila zasedání
návrhová komise: p. Bartůňková, p. Beránek
ověřovatelé zápisu: p. Pikl, p. Krýcha
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

k bodu 2)
- návrhy na obnovu obecního majetku, které budou sloužit pro podání žádosti o
finanční prostředky z grantu POV Jihočeského kraje
k bodu 3)
- informace o akci Oprava hasičské zbrojnice Bušanovice – p. starostka podala
informace o průběhu akce
k bodu 4)
- informace o jednání ze schůzky v Horních Nakvasovicích na parcele č. 538/1
majitelů p. Radka a Dušana Beránkových – p. starostka podala informace
z uskutečněné schůzky, majitelé byli upozorněni, že za veškeré případné vzniklé
škody ponesou plnou odpovědnost
- příprava na zimní údržbu místních komunikací
- žádost o pronájem objektu bývalého KZ Bušanovice – p. Beránek podal informace
o schůzce ze 4. Září 2013 s p. Borovičkou
- projednání provozu internetové sítě – p. Krýcha podal informace, navrhl předat síť

provozovateli
- projektová dokumentace – rodinný dům, p. Peřinka Milan ml., bytem Dolní
Nakvasovice 6

OZ na svém zasedání:
Bere na vědomí:
- zprávu z jednání v Horních Nakvasovicích na pozemku č. 538/1 majitelů p. R. a D.
Beránkových
- projektovou dokumentaci – rodinný dům, p. Peřinka Milan ml., bytem Dolní
Nakvasovice 6 (žádost o připojení k místní komunikaci, žádost o uzavření smlouvy o
dodávce vody a odvádění odpadních vod)
Schvaluje:
- pořízení okna do klubovny v Dolních Nakvasovicích

•

zahájit jednání se zástupci firmy Sauron o převzetí provozu internetové sítě
VIFI Bušanovice, nejdříve od 1. 1. 2014
•

vyplacené Dohody o provedení práce

Ukládá:
- 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

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo
nebyl proti návrhu na usnesení.
Zapsala: Bošková Hana
Ověřovatelé zápisu: p. Pikl, p. Krýcha

