Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva městyse Budišov ze dne 2. 12. 2014
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 Hanu Klímovou a Ing. Radka Klinera,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse s doplněným bodem č. 4 – Poskytnutí dodavatelského
úvěru
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 1,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 7, 8, 9/2014.
Zastupitelstvo městyse Budišov, jako jediný vlastník Technických služeb, s. r. o. schvaluje přijetí
dodavatelského úvěru od firmy Skanska, a. s., ve výši 400 000 Kč na dofinancování spoluúčasti, se
splatností půl roku a úrokem z Úvěru ve výši 4,00 % ročně.
Zastupitelstvo městyse:
- schvaluje složení inventarizačních komisí a příkaz k provedení inventarizace, plán inventur k 31. 12. 2014,
- schvaluje prodej části pozemku p. č. 3067/3, ostatní plocha, o výměře 198 m2 v k. ú. Budišov za 25 Kč/m2,
- schvaluje prodej pozemku p. č. 304/21 o výměře 915 m2 a části pozemku p. č. 304/1 o výměře 608 m2
vlastníkům bytovky čp. 291, bytovky čp. 287 a bytovky č.p. 295 za 25 Kč/m2,
- schvaluje prodej části pozemku p. č. 4628/1 o výměře 38 m2 za 25 Kč/m2,
- schvaluje nákup části pozemku p. č. 4154 o výměře 104 m2, za 25 Kč/m2,
- schvaluje Smlouvu č. 1030022581/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. č. 4541/2
v katastrálním území Budišov pro stavbu Budišov – RD č. 269: NN příp. RD a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy,
- schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3098/2 o výměře 63 m2 v k. ú. Budišov
- schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na akci „Regenerace zeleně
městyse Budišov – zámecký park II. etapa“,
- schvaluje podmínky SoD uzavřené s vítězným uchazečem (Zahradnické úpravy s. r. o.) a pověřuje starostu
jejím podpisem,
- bere na vědomí jmenování školské rady a schvaluje členy školské rady RNDr. Zdeňka Macháta a Davida
Kašpara,
- schvaluje členy komisí ve složení:
komise za životní prostředí – Milan Doležal, Ing. Radek Kliner, Mgr. Zdeněk Smrček;
komise kulturně sportovní – Pavel Tesař, David Kašpar, Ing. Milan Boček, Ing. Ladislav Dokulil;
komise pro občanské záležitosti – Petr Piňos, Josef Ondráček, David Kašpar;
komise pro regionální rozvoj – Petr Piňos, MVDr. Vladimír Mareček, Rudolf Matoušek, Hana Klímová,
- schvaluje výkon technického dozoru investora firmu VIA ALTA, a. s. na akci Snížení energetické
náročnosti objektu: Základní škola v Budišově a zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy,
- pověřuje jednáním starostu, místostarostu, Ing. Bočka a Ing. Dokulila s městem Třebíč o mimosoudním
vyrovnání na zmařené investici Bono Publico,
- schvaluje – geologický průzkum je v plné kompetenci státu a městys Budišov, jako jediný s ním vyjádřil
nesouhlas již na jaře v roce 2014 při základním projednávání
- nadále respektuje rozhodnutí Referenda a bude se jím řídit,
- odstupuje od právního zastupování firmou Šikola,
- zajistí právní služby pro městys Budišov na akci jednotlivě,
- stahuje právní rozklad Rozhodnutí,
- nadále bude spolupracovat s okolními obcemi pro rozvoj lokality Horka.
Petr Piňos, starosta, Josef Ondráček, místostarosta

