Usnesení č. 21 ze zasedání zastupitelstva městyse Budišov ze dne 26. 11. 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. Doležala a Ing. Bočka,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva,
- bere na vědomí zápisy z jednání rady městyse č. 53–56,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 09/2013, 10/2013,
- schvaluje způsob provedení, obsazení inventurních komisí a nařízení inventarizace
k 31. 12. 2013 dle vyhlášky č. 270/2010 Sb,
ukládá
- finančnímu a kontrolnímu výboru provést kontrolu a vyhotovit zápis,
- finančnímu výboru zpracovávat návrh rozpočtu na rok 2014, schůzky se také zúčastní
starosta, účetní, p. Doležal, p. Kašpar a Mgr. Smrček, termín do 15. 12. 2013,
- schvaluje rozhodnutí výběrové komise na akci „Regenerace zeleně městyse Budišov“,
- schvaluje záměr prodeje STL plynovodu v k. ú. Budišov,
jako členská obec Sdružení pro plynofikaci Budišovska,
nebo jako samostatná obec,
nejméně za cenu 5 200 000 Kč.
- schvaluje případné podání žádosti o vystoupení ze Sdružení pro plynofikaci Budišovska,
- schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene mezi:
městysem Budišov a E.ON Distribuce, a.s. Název „Budišov: NN kab. smyčka RD“
městysem Budišov a Telefónica Czech Republic, a.s., zastoupená na základě plné
moci společností InfoTel, spol. s r.o. Právo odpovídající věcnému břemeni zřízení,
provozování, údržby a oprav Podzemního komunikačního vedení k pozemkům,
v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 865-822/2012, vypracovaném
společností GIS-Stavinex a.s., č. 693/2013 ze dne 10. 04. 2013, který byl potvrzen
Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč,
městysem Budišov a E.ON Distribuce, a.s. Název „Budišov: NN příp. kab. příp.“,
městysem Budišov a JMP Net, s.r.o. pozemek parc. č. 3067/3 a parc. č. 3524/111
zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Budišov, Plynovodní přípojka č. 2101780,
2102331- Budišov. Věcné břemeno spočívající v a) právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení, b) právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních
přípojek,
- schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4577/4 (ostatní plocha) o výměře 54 m2,
- schvaluje rezignaci Ing. Bočka z dozorčí rady společnosti Bono Publico, o.p.s,
- navrhuje na místo ředitele společnosti Bono Publico, o.p.s. Ing. Bočka,
– schvaluje na uvolněné místo v Dozorčí radě společnosti Bono Publico, o.p.s. Ing. Dokulila,
– neschvaluje přistoupit na směnu části pozemku p. č. 3159/3 o výměře 570 m2 za 2,5 ha
zemědělské půdy,
- ukládá jednat s p. Štíchovou o možném odkoupení jejího pozemku za účelem zbudování
přístupové cesty k náhradnímu hřišti, odpovídá p. starosta, p. Doležal, termín ihned.
Petr Piňos, starosta, Ing. Ladislav Dokulil, místostarosta

