Zápis OZ ze 3.3.2011 (vloženo 09.3.2011)
Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 3. 3. 2011
Přítomní: 7 členů OZ
Omluven: p. Zimmermann, p. Beránek
Hosté: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:
1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení
3) Příprava realizace projektu „Cesta křížů“
4) Různé
- bezúplatný převod nemovitosti pozemku č. 448/7, 498/3 – ostatní komunikace, Beneda
- žádost o pronájem pozemku č. p. 265/23 – D. Nakvasovice
- žádost o dotaci „Obnova kanalizace v obci Bušanovice – v osadě Dolní Nakvasovice“
- nákup materiálu na údržbu internetové sítě
- změna T12 – ČOV D. Nakvasovice na obecní pozemek
k bodu 1)
p. starostka zahájila zasedání,
návrhová komise: p. Bartůňková, p. Veselka
ověřovatelé zápisu: p. Peřinka, p. Pikl
k bodu 2)
kontrola usnesení – usnesení splněno
k bodu 3)
projekt „Cesta křížů“ – realizace (ozelenění, informační panely), p. starostka seznámila s náklady na
administrativu – cca 20 000 Kč (hrazeno z rozpočtu projektu)
k bodu 4)
- bezúplatný převod nemovitosti (pozemek č. 448/7, 498/3 – ostatní komunikace – Beneda)
- žádost o dotaci „Obnova kanalizace v obci Bušanovice – osada Dolní Nakvasovice“
- p. Pilát – žádost o pronájem pozemku v D. Nakvasovicích – parcela č. 265/23 (uskladnění
palivového dřeva a stavebního materiálu)
- p. starostka seznámila přítomné s jednotlivými žádostmi, podala podrobné informace o
bezúplatném převodu výše uvedeného pozemku v Benedě
- p. Krýcha seznámil s požadavkem na nákup materiálu na údržbu internetové sítě – cca 17 000 Kč
- p. Zídková informovala zastupitele o změně – T 12 - ČOV – D. Nakvasovice na obecní pozemek
OZ na svém zasedání:

Bere na vědomí:
- bezúplatný převod nemovitosti – pozemek č. 448/7, 498/3 – ostatní komunikace – Beneda
- požadavek na nákup materiálu na údržbu internetové sítě
Schvaluje:
- uzavřít mandátní smlouvu se společností GPL – INVEST s. r. o., zastoupená p. Jiřím Graunerem
na administraci realizace projektu Cesta křížů a Allowance s.r.o Zpracovat zadávací dokumentace
včetně organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele pro projekt „Cesta křížů“
- podat žádost o grant z Jihočeského kraje „Obnova kanalizace v obci Bušanovice – v osadě Dolní
Nakvasovice“
- ve změně územního plánu změnit T12 – ČOV D. Nakvasovice na obecní pozemek
Ukládá:
p. Zídková – odpovědět p. Pilátovi, že pozemek v D. Nakvasovicích č. 265/23 není vhodný na
uskladnění palivového dřeva a stavebního materiálu
Usnesení bylo schváleno 7 hlasy členů OZ.
Zapsala: Bošková Hana

