Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov konaného dne 15. 11. 2017
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:
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- určuje ověřovateli zápisu RNDr. Zdeňka Macháta a Helenu Zezulovou,
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 54–58,
- schvaluje zástupce do školské rady Mgr. Zdeňka Smrčka a p. Josefa Ondráčka,
- bere na vědomí zprávu finančního výboru a rady městyse,
- ukládá zpracovat Návrh rozpočtu městyse Budišov na rok 2018 dle z. č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zodpovídá finanční výbor, účetní, termín do
27. 11. 2017,
- schvaluje akce – dokončení výměny oken v budově mateřské školy, částečné výměny oken
v budově č. p. 356 a záměr rekonstrukce chodníků,
- schvaluje složení inventarizačních komisí,
- schvaluje, aby neproběhl prodej pozemku a pozemek se nechal veřejně přístupný.
- schvaluje nákup pozemku p. č. 3547/27 v k. ú. Budišov o výměře 1100 m2 za cenu
25 Kč/m2,
- schvaluje prodloužení účinnosti Smlouvy o koupi nemovité věci uzavřené dne 08. srpna
2017, a to z původního data 31. 10. 2017 na 31. 12. 2017. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem dodatku prodlužující uvedený termín,
- ukládá radě městyse ukončit nájemní smlouvu na dům č. p. 353, a to včetně pozemku
č. 3524/96 o výměře 210 m2 uzavřenou dne 22. 03. 2014 neprodleně po vypršení lhůty pro
využití předkupního práva a dohodnout převzetí nemovitosti,
- schvaluje Kupní smlouvu mezi městysem Budišov a vlastníkem předkupního práva
v případě, když v daném termínu tohoto předkupního práva využije,
- ukládá písemně vyzvat právního zástupce společnosti Bono Publiko k jednání, zodpovídá
Ing. Boček, termín do příštího jednání zastupitelstva.
Petr Piňos, starosta, Josef Ondráček, místostarosta

