Usnesení č. 7 z jednání zastupitelstva městyse Budišov ze dne 25. 10. 2011
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. Bočka a Mgr. Smrčka
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- pověřuje starostu jednáním o nájmu s Českou poštou,
- bere na vědomí zápisy z rady městyse č. 18–20,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 15. a 16. (dle přílohy 1),
- schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1551 o výměře cca 100 m2,
- schvaluje přeložení záměru prodeje na příští schůzi zastupitelstva,
- ukládá prostudovat možnost prodeje pozemku p. č. 304/21 u bytovky čp. 291 a podat
zprávu,
- schvaluje nákup domu čp. 29 v Budišově za cenu 50 000 Kč,
- pověřuje p. Piňose, p. Doležala, p. Matouška a Ing. Dokulila jednáním ohledně snížení ceny
lesního pozemku, termín do příští schůze zastupitelstva,
- schvaluje nákup pozemku p. č. 3524/33 o výměře 1000 m2 za cenu 5 Kč, nákup nebo
výměnu části pozemku p. č. 3524/34 o výměře 3668 m2,
- pověřuje p. Piňose, p. Doležala, p. Matouška a Ing. Dokulila jednáním o ceně pozemků,
termín do příštího zastupitelstva,
- schvaluje zahájení projektu „Obnova zámecké kaple“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- schvaluje podmínky smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Zpevnění vstupní části hřbitova
v Budišově“, pověřuje starostu podpisem této smlouvy a souhlasí s vlastními prostředky ve
výši 234 762 Kč,
- schvaluje návrh smlouvy na poskytnutí podpory ze SFŽP ČR mezi Technickými službami
Budišov a SFŽP ČR na akci „Budišov – kanalizace a ČOV“,
- pověřuje Ing. Bočka zastupováním městyse u soudního jednání v Třebíči,
- bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Budišov.
Ing. Ladislav Dokulil, místostarosta, Petr Piňos, starosta

