Usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva městyse Budišov ze dne 23. 4. 2013
Upravená verze z důvodů dodržení zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů
Vypuštěné údaje a přílohy jsou v plném znění k nahlédnutí oprávněným osobám (občané
Budišova a vlastníci nemovitostí na budišovském katastru) na Úřadě městyse Budišov.
Návrh usnesení
zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Jiří Mana a p. Zdeněk Sedláčka,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva,
- schvaluje „Jediný společník poskytne příplatek v období od 24. 8. 2010 do 31. 12. 2020, a to
ročně nejméně ve výši předepsaných splátek úvěru dlužníka Technické služby Budišov,
s. r. o. dle úvěrové smlouvy č. 1802/10/LCD uzavřené s věřitelem Českou spořitelnou, a. s.
dne 27. 8. 2010.“ V případě ztráty společnosti Technické služby Budišov s. r. o., zjištěné na
základě účetní závěrky, bude Městys Budišov do šesti měsíců od posledního dne účetního
období ztrátu vyrovnávat,
- schvaluje poskytnutí dotace na realizaci investiční akce Budišov – kanalizace a ČOV, která
byla sepsána dne 14. března 2013 s Vodovody a kanalizace, dobrovolným svazkem obcí
v Třebíči. Výše finančního příspěvku Svazku činí 8 680 520 Kč, městys převede v roce 2013
po obdržení části přijaté dotace ve výši 6 900 000 Kč na Technické služby Budišov, s. r. o. za
účelem budování kanalizace a hrazení úvěru souvisejícího s kanalizací,
městys Budišov přijímá dotaci od VAK, dobrovolného svazku obcí v Třebíči ve výši
8 680 520 Kč, dle smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 14. 3. 2013 a převádí část přijaté
dotace ve výši 6 900 000 Kč na Technické služby Budišov, s. r. o. za účelem budování
kanalizace a hrazení úvěru souvisejícího s kanalizací,
- schvaluje záměr výměny pozemku p. č. 3545/1 (příděl) o výměře 1770 m2 a p .č. 3545/2
(příděl) o výměře 3630 m2 pod ČOV za část pozemku v majetku městyse p. č 4326/9 (příděl)
o výměře cca 6160 m2,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 2/2013 a 03/2013,
- pověřuje starostu a Ing. Jiřího Mana dořešením úvěrové smlouvy 1803/10/LCD,
- ukládá starostovi, Ing. Jiřímu Manovi a Zdeňku Sedláčkovi jednat ve věci možnosti
přeúvěrování smlouvy č. 1802/10 LCD, zodpovídají starosta, Ing. Jiří Man, p. Zdeněk
Sedláček, termín průběžně.
Ing. Ladislav Dokulil, místostarosta, Petr Piňos, starosta

