Usnesení č. 3 z jednání zastupitelstva městyse Budišov ze dne 22. 2. 2011
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. Doležala a p. Klímovou,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápisy z jednání rady městyse č. 3–6,
- schvaluje prodej pozemků p. č. 4434/12 ostatní plocha o výměře 1326 m2 a p. č. st.689,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2, jedinému zájemci České poště, s. p. za cenu
124 Kč/m2,
- schvaluje výkupní cenu pozemků potřebných na realizaci protipovodňových opatření Hodov
ve výši 5 Kč/m2. Celková výměra pozemků je 42 410 m2,
- schvaluje zástupce v mikroregionu Horácko Ing. Dokulila a současně jej navrhuje do rady
mikroregionu,
- schvaluje výši vlastních prostředků na zpevnění přístupové cesty na hřbitov v částce 160 000
Kč,
- schvaluje vyřazení automobilu IFA z majetku městyse,
- ukládá jednotlivým výborům připravit podklady pro programové prohlášení městyse,
zodpovídají předsedové výborů termín do 22. března 2011,
- ukládá starostovi provést kompletaci podkladů programového prohlášení městyse,
zodpovídá starosta, termín do příští schůze zastupitelstva,
- ukládá vyhotovit návrh odměňovacího řádu pro zastupitele, zodpovídají p. Doležal, Mgr.
Smrček, p. Karasová, p. Kašpar, termín do příští schůze zastupitelstva,
- schvaluje snížení měsíčních odměn radním na částku 1406 Kč s platností od 1. 1. 2011
- ukládá připravit informace o dalších možnostech zřízení výtahu na zdravotním středisku,
zodpovídají Mgr. Smrček, Ing. Boček, p. Doležal, termín do příští schůze zastupitelstva,
- schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na plynárenské zařízení a pověřuje starostu
jejím podpisem.
- ukládá projednat s panem Valečíkem pokácení stromů u školní jídelny, zodpovídá komise
pro životní prostředí, termín 25. 2. 2011,
- ukládá realizovat opravu okapových žlabů na školní jídelně, zodpovídá starosta, termín do
36. 6. 2011.
Petr Piňos, starosta, Ing. Ladislav Dokulil, místostarosta

