Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva městyse Budišov ze dne 8. 09. 2016
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 MVDr. Vladimíra Marečka a Ing. Ladislava Dokulila,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 33–36,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 6, 7/2016,
- schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 4541/2 v k. ú. Budišov pro zřízení NN
kabelové přípojky k RD č. p. 269,
- schvaluje nákup pozemků dle GP č. 1000-39287/2016 za 25 Kč/m2,
- část pozemku p. č. 3466/9, trvalý travní porost o výměře 93 m2 (díl „d“) v k. ú.
Budišov,
- část pozemku p. č. 3467/16, trvalý travní porost o výměře 112 m2 (díl „h“) v k. ú.
Budišov,
- část pozemku p. č. 3467/15, trvalý travní porost o výměře 52 m2 (díl „j“) v k. ú.
Budišov,
- část pozemku p. č. 3467/14, trvalý travní porost o výměře 16 m2 (díl „l“) v k. ú.
Budišov,
-schvaluje prodeje pozemků dle GP č. 1000-39287/2016 za 25 Kč/m2,
část pozemku p. č. 4618 vodní plocha o výměře 767 m2 (díly „g“ a „b“) v k. ú. Budišov,
-schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. st. 695 a p. č. st. 696, každý o výměře 28 m2 v k. ú.
Budišov,
- schvaluje nákup části pozemku p. č. 272 o výměře 42 m2 v k. ú . Budišov za cenu 25 Kč/m2,
- schvaluje tři odpovědi na tři otázky Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Jana Mládka,
CSc., ministra ve znění:
otázka 1) Má Vaše obec zájem pokračovat v práci v rámci Pracovní skupiny pro dialog?
Jaký by měl být mandát této skupiny v následujícím období?
Odpověď 1)
NE. Žádáme, aby na celém území obce Budišov, katastrálním území Budišov 615463 a
v celé lokalitě Horka byla zastavena veškerá činnost související se záměrem budování
trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva, a to včetně průzkumných prací. S
průzkumy, přípravou i výstavbou trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva na
základě rozhodnutí občanů v referendu a na základě svého přesvědčení
NESOUHLASÍME.
otázka 2) Má Vaše obec zájem spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu na
tvorbě zákona o zapojení obcí do procesu hledání vhodné lokality pro úložiště
radioaktivních odpadů?
Odpověď 2)
NE. Žádáme, aby na celém území obce Budišov, katastrálním území Budišov 615463 a
v celé lokalitě Horka byla zastavena veškerá činnost související se záměrem budování
trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva, a to včetně průzkumných prací. S
průzkumy, přípravou i výstavbou trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva na
základě rozhodnutí občanů v referendu a na základě svého přesvědčení
NESOUHLASÍME.

otázka 3) Má Vaše obec zájem účastnit se přípravy nového nařízení vlády, kterým se
stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný
účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování?
Odpověď 3)
NE. Žádáme, aby na celém území obce Budišov, katastrálním území Budišov 615463 a
v celé lokalitě Horka byla zastavena veškerá činnost související se záměrem budování
trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva, a to včetně průzkumných prací. S
průzkumy, přípravou i výstavbou trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva na
základě rozhodnutí občanů v referendu a na základě svého přesvědčení
NESOUHLASÍME.
- schvaluje záměr zahájení projektových prací na akci Odborné učebny – půdní vestavba
Základní školy v Budišově. Projekt by neměl přesáhnout částku 300 tisíc Kč.
- ukládá zajistit podmínky, umístění a zabezpečení sousoší sv. Rodiny, odpovídá p. starosta, p.
Klímová Hana a Mgr. Ležáková Veronika, termín do konce roku 2016,
- ukládá zajistit projektovou dokumentaci na chodníky směr k zemědělskému družstvu
v Budišově,
- ukládá zjistit možnosti umístění dopravního zrcadla na křižovatce u sv. Václava,
- ukládá dopravní skupině zajistit „pasport komunikací“ a zajistit vyznačení přechodů pro
chodce,
- ukládá zajistit opravu chodníku před lékárnou,
- ukládá projednat zajištění zakrytí pískoviště na dětském hřišti u MŠ, odpovídají zastupitelé,
termín do konce roku 2016.
Petr Piňos, starosta, Josef Ondráček, místostarosta

