Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva městyse Budišov ze dne 9. 6. 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 Ing. Klinera, Ing. Bočka,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 29–32,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 4/2016,
- bere na vědomí výsledek odvolání k Nejvyššímu soudu,
- schvaluje zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 107 496 Kč do tří dnů od
právní moci rozhodnutí k rukám JUDr. Radka Ondruše, advokáta se sídlem v Brně, Bubeníčkova 502/42,
- ukládá Ing. Bočkovi svolat schůzku zastupitelstva s právním zástupcem v kanceláři JUDr. Chudoby,
- schvaluje nákup pozemku p. č. 1541, ostatní plocha o výměře 54 m2 v k. ú. Budišov,
- schvaluje prodej části pozemku p. č. 4635, ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Budišov dle GP č. 100639573/2016 za kupní cenu ve výši 25 Kč/m2. Všechny náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
- schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 320/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 72 m 2 včetně
stavby č. p. 353 objekt k bydlení a pozemku p. č. 3524/96, ostatní plocha o výměře 210 m2, vše v k. ú.
Budišov,
- schvaluje záměr nákupu pozemků dle GP č. 1000-39287/2016:
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 záměr prodeje pozemků dle GP č. 1000-39287/2016,
část pozemku p. č. 4618 vodní plocha o výměře 767 m2 (díly „g“ a „b“) v k. ú. Budišov,
- schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 137/2, orná půda v k. ú. Budišov o výměře cca 25 m2,
- schvaluje nákup pozemku p. č. 3945/2, trvalý travní porost o výměře 50 m2 v k. ú. Budišov,
- schvaluje Závěrečný účet za rok 2015 a Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 bez
výhrad,
- schvaluje Účetní závěrku ke dni 31. 12. 2015,
- schvaluje realizaci investiční akce Dětské hřiště v zahradě MŠ Budišov, celkové náklady na realizaci jsou
597 135 Kč, vlastní prostředky na akci jsou 197 135 Kč, dotace od Nadace ČEZ jsou ve výši 400 000 Kč,
- schvaluje podmínky Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 15–16 a pověřuje starostu
podpisem,
- schvaluje podmínky Smlouvy o dílo na realizaci akce s firmou Hřiště.cz, s. r. o. a pověřuje starostu
podpisem,
- schvaluje realizaci akce Oprava kapličky v Mihoukovicích, náklady realizace 261 000 Kč, vlastní
prostředky činí 79 000 Kč, dotace SZIF činí 182 000 Kč,
- schvaluje zahájení investiční akce stavby chodníků v Budišově a pověřuje Radu městyse organizací
realizace této stavby a ukládá RM informovat zastupitelstvo o postupu prací,
- schvaluje podmínky Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14209113 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a pověřuje
starostu podpisem,
- pověřuje zastupitelku Hanu Klímovou jako kontaktní osobu při jednání s MAS Oslavka o. p. s.,
- schvaluje přijetí reklamního stanu mikroregionu Horácko v pořizovací ceně 32 108,60 Kč do majetku
městyse,
- (p. starosta informoval o akcích: 75. výročí posledního letu por. let. Leonharda Smrčka, požádal o pomoc
při organizaci této akce a vyzval všechny zastupitele aby se této akce zúčastnili, akce Rádia Vysočina)
zastupitelstvo bere na vědomí informace o těchto akcích,
- ukládá vysadit dva stromy, jeden v parku u pomníku padlých a druhý v zámeckém parku, zodpovídá
p. Piňos, termín 30. 6. 2016.
Petr Piňos, starosta, Josef Ondráček, místostarosta

