Zápis OZ ze 3.11.2011 (vloženo 25.11.2011)
Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 3. 11. 2011
Přítomní: 8 členů OZ
Omluven: p. Krýcha
Hosté: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:
1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení
2) Obecně závazná vyhláška – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
3) Odkalení – vodojem – kontrolní vzorek kvality pitné vody v říjnu 2011 v Bušanovicích vykázal
zbytečný zákal
4) Informace o společném projednání změny ÚP Bušanovice č. 1 s dotčenými orgány
5) Různé
-podání tří žádostí o dotaci z výzvy MMR Obnova obecního a krajského majetku po živelných
pohromách v roce 2011, program 117D91200
- jmenování komise pro zařazení majetku dle vyhl. Č. 4/2009 § 66 a ČUS 708 – kategorie majetku
(CZ – CPA nebo CZ – CC)
- žádost o pokácení náletových dřevin – p. Švík
- rozsvícení stromečků
k bodu 1)
p. starostka zahájila zasedání, přivítala přítomné
návrhová komise: p. Zimmermann, p. Veselka
ověřovatelé zápisu: p. Pikl, p. Beránek
k bodu 2)
- obecně závazná vyhláška – p. starostka podala informace (platby za odpady)
k bodu 3)
- vodojem a jeho odkalení, kvalita pitné vody
k bodu 4)
- ÚP Bušanovice – změna č. 1 – p. starostka seznámila s průběhem jednání
k bodu 5)
-poškozena byla jihovýchodní hráz rybníka (požární nádrže) Panského na parcele č.54, dále jižní
hráz rybníka Želibořického parcelní č. 1423/2 a místní komunikace Horní Nakvasovice ke Koubům
parcelní č.615
- pokácení náletových dřevin – žádost p. Švík

- jmenování komise pro zařazení majetku dle vyhl. Č. 4/2009 § 66
- rozsvícení stromečků
OZ na svém zasedání:
Schvaluje:
- převod pozemku v k. ú. Bušanovice – parcela č. 1512/4 – ostatní plocha (výměra 656 m2) –
bezplatný převod z Jihočeského kraje na Obec Bušanovice
- jmenování komise pro zařazení majetku dle vyhl. Č. 4/2009 § 66 a ČUS 708 – kategorie majetku
(CZ – CPA nebo CZ – CC) ve složení p. Zimmermann, p. Zídková, p. Bušková
-podání žádosti o dotaci z dotačního titulu: Obnova obecního a krajského majetku po živelných
pohromách v roce 2011, program 117D91200na akce:Obnova MK v osadě Horní Nakvasovice po
přívalovém dešti 2011,Obnova vodní nádrže Želibořice parc.č.1423/2 po přívalových deštích 2011 v
obci Bušanovice, Obnova požární nádrže parc.č.54 po přívalových deštích 2011 v obci Bušanovice
Ukládá:
- p. Bartůňková – osobně vyzvat dlužníky za tuhý komunální odpad, aby svůj dluh neprodleně
uhradili
- p. Veselka – organizace práce na odkalení vodojemu v Bušanovicích a provedení práce
- p. Bošková - požádat OLH p. Bošku o vyznačení dřevin určených k probírce (parcela č. 233/18,
233/20)
- p. Veselka, p. Krýcha – rozsvícení stromečku v Bušanovicích, p. Peřinka – rozsvícení stromečku
v Nakvasovicích
Usnesení bylo schváleno 8 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
návrhu na usnesení.
Zapsala: Bošková Hana

