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Činnost zastupitelstva v letech 2006 až 2010
V usnesení č. 10 Zastupitelstvo městyse Budišov dne 4. 3. 2008 schválilo programové
prohlášení zastupitelstva pro období let 2007 až 2010. Prodleva více než jednoho roku
byla způsobena především nejistou a složitou situací po tzv. Kauze Budišov.
Start nového zastupitelstva do volebního období nebyl jednoduchý. Dosavadní starosta
byl ve vazbě a nebylo možné navázat na jeho předchozí činnost, veškeré dokumenty
obecního úřadu byly policií odvezeny na neurčitou dobu, probíhaly četné kontroly
hospodaření městyse i všech obdržených dotací, nové dotace zatím nebylo možné
očekávat, pověst městyse byla velmi pošramocena a zdálo se, že jméno Budišova nebude
možné v dohledné době očistit. Nikdo nemohl tušit, jak se bude vyvíjet vyšetřování
údajné manipulace s dotacemi. Úřad čerstvě jmenovaného městyse Budišov se nacházel
ve velmi těžké situaci První rok museli starosta, nově ustanovená rada i zastupitelstvo
řešit neskutečné problémy, vzniklé v důsledku trestné činnosti architekta Řičáře (dnes již
obviněného z podvodů). Bylo třeba zachránit havarijní situaci, kdy Budišovu hrozil
naprostý úpadek.
Dnes již se činností zastupitelstva, rady a zejména starosty Petra Piňose a předsedy Bono
Publico Ing. Milana Bočka dostal Budišov z nejhoršího. Na dvě desítky kontrol
finančního úřadu na konci roku 2006 proběhlo až na tři případy bez závad, ve dvou
případech se jednalo o drobné starší závady, které již byly promlčeny a v jednom starším
případě, kdy skutečně šlo o opomenutí, se situaci podařilo zvládnout. Bývalý starosta
Péťa byl propuštěn z vazby a posléze (již posmrtně) očištěn od všech podezření, k čemuž
přispěli svou snahou o zjištění pravdy i zástupci městyse. Dokumenty obce, které nám
byly policií zadrženy během krátké chvíle a dokonce nebyly při zadržení ani řádně
sepsány a označeny, se po několikaletém značném úsilí starosty i zastupitelů částečně
vrátily na úřad městyse a zbylé byly snad dostatečně nahrazeny.
Obnovená důvěra ministerstev i kraje vyústila v opětovné přidělování dotací a četnost
kontrol se postupně snížila. V současné době se městys potýká zejména s problémem
nepravidelnosti přidělování finančních prostředků z daní občanů. To ale zastupitelstvo
městyse nemůže nijak ovlivnit.
Přestože programové prohlášení bylo schváleno až po roce činnosti zastupitelstva, nebylo
v té době ještě možné vše přesně specifikovat a některé části byly značně obecné. Přesto
se dá konstatovat, že až na několik drobností (nesplněných zejména v důsledku
nedostatku financí) bylo toto prohlášení plněno vcelku úspěšně, mnoho toho, co se nedalo
předvídat na začátku volebního období, bylo vykonáno navíc.
Na následujících stránkách je nastíněno vše, co se podařilo (i nepodařilo) zastupitelstvu
v Budišově zajistit. Některé úkoly pro svou časovou náročnost budou trvat i nadále.
Přetrvávající a nové úkoly, které bude mít smysl plnit v dalším volebním období, jsou
vyznačeny kurzívou.

III

1. Zákony a předpisy
Členové rady studují zákony a vyhlášky, které potřebují ke své činnosti.
Pro úřad městyse byl pořízen počítačový program ASPI včetně aktualizací, které byly
pravidelně realizovány.
Odbornou právní pomoc zajišťovali Mgr. Hana Sklenářová, JUDr. Mejzlík, JUDr. Strnad
a další.
Vyhlášky a předpisy, vydávané úřadem městyse, byly před schválením konzultovány
s pracovníkem Ministerstva spravedlnosti ČR Miroslavem Holubem.
2. Ekonomika a finance
Rozpočet městyse za celé volební období byl vyrovnaný a v jednotlivých letech činil
(před úpravami):
2007
9 278 300 Kč
2008
11 098 400 Kč
2009
12 338 200 Kč
2010
12 399 100 Kč
V poklesu růstu je patrný vliv hospodářské krize. Dá se očekávat, že škrty v rozpočtu
státu způsobí další pokles.
Půjčky a úvěry využíval městys jen v nejnutnějších případech, zejména však pro zajištění
spolufinancování kanalizace, kde úvěr České spořitelny činí 36 mil. Kč.
Podíl pohledávek na rozpočtu městyse:
Podíl zastaveného majetku na celkovém
majetku městyse:
2006
1,63 %
5,89 %
2007
5,40 %
11,08 %
2008
6,09 %
5,22 %
2009
3,0 %
5,16 %
Z uvedého vyplývá, že závazky městyse se ve volebním období podstatně neměnily. Při
přezkoumání hospodaření městyse Budišov za rok 2009 nebyly zjištěny nedostatky.
3. Majetek městyse
Nemovitý majetek městyse byl po celou dobu udržován za působení Technických služeb
Budišov. V daném volebním období byly z nemovitostí městyse prodány hlavně
pozemky pro výstavbu a pozemky v užívání občanů. Budovy ani lesy nebyly prodány,
městys získal navíc odkoupením podílů spoluvlastníků do majetku 16/20 lesa v trati
Lipák o výměře 6,6 ha, čímž navýšil svůj majetek.
Majetkové vypořádání pozemků užívaných městysem probíhalo v rámci finančních
možností, uskutečnila se zejména výměna pozemků u autobusové zastávky před školou
s krajem Vysočina, aby se dalo využít zrušené části staré silnice a přilehlých pozemků
pro revitalizaci porostů a získaly se do majetku městyse stromy, které bude nutné
obnovit, neboť jsou v havarijním stavu – viz dále.
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Výměna pozemků mezi městysem Budišov a krajem Vysočina

V procesu majetkového vypořádání jsou i další z tohoto pohledu problémové lokality
Budišova, např. takzvaná Nová ulice, kde se po dlouhých letech podařilo vypracovat
„velký geometrický plán“ na základě kterého byly zahájeny výkupy a prodeje pozemků.
Na této akci je třeba pokračovat v dalším volebním období, protože je zřejmé, že
z důvodu vysoké náročnosti se uvedená akce nepodaří dokončit.
Majetek městyse činil v roce:
2007
145 474 035,35 Kč
2008
162 997 227,95 Kč
2009
165 007 485,01 Kč
2010
165 279 160,66 Kč
I zde se v poklesu růstu majetku patrně projevil vliv hospodářské krize – a možná bude i
pokračovat. Ale je dobré, že jde pořád přece jen o růst majetku.
Narovnání majetkových vztahů městyse s občany a organizacemi zůstává trvalým úkolem,
neboť se jedná o rozsáhlou a finančně, organizačně i časově náročnou činnost .
V lokalitě Lipák bude třeba vypořádat podíly Hodova a Kamenné.
4. Mapy a podklady pro výstavbu
V době rozhodování rady o zajištění aktualizace digitální vlastnické mapy vyhlásilo
Katastrální pracoviště v Třebíči digitalizaci katastrálního území Budišov, čímž vznikne
vlastnická mapa udržovaná v katastru nemovitostí, takže vydávání prostředků za vlastní
mapu by bylo zbytečné.
Podklady pro výstavbu zajišťovali zastupitelé tak, aby byly vyhotoveny v požadovaných
termínech.
Pro ušetření finančních prostředků nebyla dosud pořízena digitální mapa hřbitova ani
software pro digitální správu hřbitova.
Zástupci městyse zahájili na žádost občanů práce na změnách územního plánu obce.
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Pro výstavbu v lokalitě u bytovek byla pořízena zastavovací situace. K mapám
mikroregionu na tabulích přibyly v Budišově nové mapy městyse s popisnými čísly, které
přispějí k lepší orientaci návštěvníků i občanů městyse.
Při zpracování digitalizace katastru bude vhodné, aby zástupci městyse spolupracovali
s pracovníky katastrálního úřadu pro Vysočinu na zajištění díla pro snadnější možnosti
zjišťování vlastnických vztahů, které se velmi usnadní. Po dokončení digitalizované mapy
Budišova v katastru nemovitostí bude dalším úkolem aktualizovat software pro propojení
map užívaných městysem se službou nahlížení do katastru a zaškolit pracovníky pro práci
s novým programem.
Nové zastupitelstvo může získat poznatky od obcí, které mají digitální správu hřbitova, a
posoudit, zda se vyplatí takový software pořizovat.
5. Výstavba
Zástupci městyse podporovali výstavbu rodinných domů. Je připravena a v průběhu září a
října bude provedena výměna oken v obecních bytovkách čp. 110 a 111. V zástavbě
rodinných domů v lokalitě u Kuchyňky byla zpevněna komunikace a vybudovány nové
rozvody elektrické energie a veřejného osvětlení, dokončena byla zde i kanalizace.
Byly prováděny údržbové práce na budovách v majetku městyse.
V budově DPS zastupitelstvo přistoupilo k zaizolování rozvodu tepla, čímž došlo
k úspoře tepla.
V základní škole byl z finančních prostředků městyse generálně rekonstruován tamní byt
školníka. Ve škole proběhla i rekonstrukce rozvodů vody v suterénu, část školy dostala
novou malbu, byly opraveny některé krovy na střeše, obnovena byla i sborovna.
Uskutečnila se i výměna topného media pro uspoření nákladů na vytápění. Místo
původního oleje byl do kotelny přiveden topný plyn. U všech radiátorů ve škole byly
instalovány termoregulační hlavice k dalším úsporám
Je připraven a odevzdán projekt zateplení a výměny oken v MŠ a ZŠ.
Bylo kompletně zrekonstruováno elektrické vytápění a rozvody v MŠ, zde se i malovalo
a část podlahy byla nahrazena novou plovoucí podlahou. Část oken byla vyměněna za
plastová. Rekonstrukce se dočkala i sociální zařízení.
Na údržbu a provoz základní školy přispívá městys každoročně částkou 1,8 milionu a na
mateřskou školu 0,7 mil. Kč.
Z rozpočtu městyse byly opraveny omítky v předzámčí a zámeckém nádvoří, vstupní
brány do zámeckého parku a podstavců chybějících soch. Byla provedena rekonstrukce
vazby střechy zámku s použitím dotací celkovým nákladem 800 tis. Kč.
Čelní zeď úřadu městyse byla obnovena včetně změny tabulí se znaky.
Byly rekonstruovány elektrické rozvody a vodovod ve sportovních kabinách, zde došlo i
k výměně oken.
Do hasičské zbrojnice byl za finančního přispění městyse vybudován nový vjezd.
Údržba a opravy zámku zůstávají i nadále trvalým úkolem pro zastupitelstvo městyse.
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6. Kanalizace
Zástupci městyse zajistili dotaci na výstavbu ČOV a splaškové kanalizace včetně úvěru
od České spořitelny. U tohoto úvěru se předpokládá snížení o příspěvek kraje Vysočina a
příspěvek VAS.
Jedná se o největší obecní stavbu v historii Budišova. Základní kámen byl položen
1. října 2010, čímž byla stavba zahájena.
Po vybudování kanalizace zůstává úkol zajistit připojení občanů a kontrolovat, aby se
nevypouštěly splašky do dešťové kanalizace.
7. Ţivotní prostředí
Zástupci městyse na základě pověření platným referendem neschválili ani nepodpořili
žádnou aktivitu vedoucí k rozhodnutí vybudovat v Budišově či okolí hlubinné úložiště
jaderného odpadu.
Zastupitelé zařídili vypracování projektové dokumentace protipovodňových opatření
v Kundelově. Jejich realizaci zabránil nesouhlas některých vlastníků dotčených pozemků.
V současné době se práce nad tímto projektem znovu obnovily a po diskuzi s postiženými
občany byla stanovena strategie dalšího postupu.
Terénní úpravy na území bývalého rybníka Pekařák byly dokončeny a plocha byla
osazena dřevinami.
K zajištění odvozu komunálního odpadu byla vydána nová vyhláška městyse.
Rozhodnutím o paušálních poplatcích za svoz odpadu byl zajištěn podstatně větší výběr
poplatků než dříve a byl naimplementován podstatně spravedlivější systém výběru
poplatků.
V zámeckém parku byla zajištěna obnova zeleně. První etapa proběhla v prostoru mezi
zámkem a domkem zahradníka.
Městys získal dvakrát ocenění jako první mezi obcemi nad 1000 obyvatel ve třídění
odpadu v rámci svazku TKO.
Uskutečnil se i zdravotní a především bezpečnostní prořez stromů na hřbitově a v lokalitě
Pod Hrázkou.
K zajištění zimní údržby a dalších prací byl pořízen multifunkční malotraktor.
Za pomoci výše uvedeného zařízení a pracovníků technických služeb a smluvní
spolupráce se zemědělským družstvem byla zajištěna kvalitní údržba obecních
komunikací a dle požadavku nového, tzv. „chodníkového“ zákona i údržba chodníků.
Byla zajištěna údržba zeleně a veřejného prostranství.
8. Informatika
Termín vybudování plánované multifunkční informační sítě na území mikroregionu se
posunul zatím na neurčito (přidělování dotací bylo odloženo, termín podávání žádostí
z fondů Evropské unie dosud není znám). Proto ani městys zatím nežádal o dotace na
lokální síť na území městyse.
Výpočetní technika na úřadě městyse se rozrostla o možnost plného využívání služeb
Czech POINT, byly pořízeny počítače, tiskárny a software. Občané mohou využívat
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možností získávat na počkání ověřené výpisy z katastru nemovitostí, obchodního
rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. Mohou získat i výpis bodového
hodnocení osoby z centrálního registru řidičů. (Starosta Petr Piňos a pracovníci úřadu
obdrželi ocenění tehdejšího premiéra za realizaci projektu.)
Pro příští zastupitelstvo zůstává úkol připravit podmínky pro rozvod multifunkční sítě na
území městyse (nejlépe při budování kanalizace).
9. Internetové stránky městyse
Obsah stránek městyse na internetu se neustále doplňuje.
Úřad městyse vytvořil systém pro aktuální vkládání informací, připravovaných
poučenými pracovnicemi úřadu, na úřední desku.
Občané mají možnost používat více adres internetové pošty, přičemž se mohou obracet
přímo na jednotlivé pracovníky úřadu, a to jak na adresy jejich funkcí, tak na ně osobně.
Mají tak možnost podávat žádosti a dotazy, ale i připomínky k práci a činnosti úřadu a
zastupitelů. Rada městyse nebo i zastupitelstvo řeší všechny připomínky a žádosti,
podané elektronickou poštou. Nemohou sice řešit anonymní připomínky (řešení všech
podání se sděluje podavateli), ale i tyto jsou zdrojem poučení pro práci zastupitelů a
úřadu. V případě potřeby bude možné uvažovat o vytvoření úplně nových stránek městyse.
10. Budišovský zpravodaj
Budišovský zpravodaj nepřestal vycházet ani v tomto volebním období a je většinou
velmi kladně hodnocen. Informace o činnosti rady a zastupitelstva se objevovaly
průběžně, tato příloha informuje souhrnně o činnosti zástupců městyse i úřadu za celé
volební období.
Rozsah zpravodaje v tomto volebním období (počet stran):
4/2006 88
1/2007 104
2/2007 72
3/2007 80
4/2007 96
1/2008 80
2/2008 106
3/2008 96
4/2008 96
1/2009 88
2/2009 168
3/2009 116
4/2009 128
1/2010 128
2/2010 112
3/2010 104
11. Prezentace městyse a tisk
V průběhu šetření tzv. Kauzy Budišov všichni zástupci městyse informovali zástupce
medií co nejpřesněji o skutečnostech této kauzy, aby se dosáhlo očištění městyse od
nelichotivých pověstí. V našem zpravodaji také vycházely citace z tisku i internetu a další
poznatky o případu, které informovaly čtenáře pravdivě o tom, jak vše probíhalo. Ing.
Boček a starosta Piňos velmi přispěli k odhalení pravého viníka machinací s dotacemi.
Informacemi pro media o životě městyse také zástupci Budišova přispívali k vylepšení
pověsti městyse, stejně jako zveřejňování událostí a činnosti zastupitelů v městysi na
internetu.
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12. Komunikace zastupitelů s občany
V pondělí a ve středu byl pravidelně přítomen na úřadě městyse starosta, ve středu se
navíc v přítomnosti na úřadě pravidelně střídali místostarostové. Starosta byl navíc
přítomen na úřadě podle potřeb jednání a zajišťování chodu městyse velmi často i mimo
tuto dobu. Místostarostové se mimo stanovenou dobu zúčastňovali jednání na úřadě
městyse.
Jednání zastupitelstva probíhala v pravidelných intervalech, rada se scházela podle
potřeby 2–4× za měsíc.
Účast členů zastupitelstva na dosavadních 22 schůzích: Nikdy nechyběli Petr Piňos, Ing.
Ladislav Dokulil, Ing. Milan Boček a Vladimír Suchánek. 2 až 4 omluvené neúčasti mělo
8 členů a 5 až 6 neúčastí 3 členové zastupitelstva. Nikdo neměl neomluvenou neúčast.
Ve volebním období proběhlo několik schůzek zástupců městyse se seniory, zájemci
z řad občanů a různými zájmovými a společenskými organizacemi.
Pokud by byl Petr Piňos zvolen starostou i v příštím volebním období, byl by uvolněným
členem zastupitelstva, aby se mohl věnovat více komunikaci s občany a mohl plnit
náročné úkoly příštího období.
13. Kultura
V roce 2006 proběhla rekonstrukce kulturního sálu a v tomto volebním období zde byly
dokončeny poslední úpravy. Tento sál městys poskytuje nejrůznějším organizacím
k jejich činnosti, zejména ke zkouškám a představením ochotnického sdružení i ostatním
zájmovým organizacím k pořádání kulturních akcí.
Ochotnický divadelní soubor Budišov má plnou podporu zastupitelstva
Bylo dokončeno restaurování sousoší Svaté Rodiny. Proběhla i oprava poničeného
sousoší Nejsvětější Trojice se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa, přičemž se
podařilo zjistit viníky, takže nezbytné výdaje na opravu poničených částí se městysi
vrátily, zbytek do celkové hodnoty oprav (které restaurátoři provedli tak, aby nebyl znát
rozdílný vzhled poničených a původních částí objektů) byl hrazen z prostředků městyse.
Sousoší sv. Václava se vrátila ruka anděla, která byla uražena nezjištěným viníkem a
proběhla i částečná obnova objektu.
Zástupci městyse spolupracovali s budišovskou farností na údržbě a opravách kostela a
městys přispíval v rámci svých možností i finančně (např. pro obnovu varhan nebo
povrchové úpravy korouhve patronů kostela). V poslední době přispěl starosta i další
zástupci městyse svou pomocí zástupcům farnosti k tomu, že se vleklá oprava otočné
korouhve pro budišovský kostel a rekonstrukce jejího usazení konečně přiblížily
k dokončení.
Zastupitelé poskytovali pomoc budišovské farnosti při pořádání větších akcí. Aktivně
pomáhali a poskytli i materiální zabezpečení při organizaci primice P. Jiřího Janouška.
Starosta městyse získal pro Budišov znovu ztracené tři části budišovské kroniky z let
1924–1950.
Pro příští období zůstává úkol pořídit kopii sousoší Svaté Rodiny a umístit ji na místo
originálu, originál se umístí na bezpečné místo, které se pro všechny ohrožené památky
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bude muset vytvořit. Opravu sousoší sv. Václava bude třeba dokončit a zároveň uvažovat
o opravách dalších památek v Budišově.
14. Školství a vzdělávání
Představitelé městyse pomohli základní škole při vybudování Zelené učebny i školních
záhonů.
Bylo dokončeno dětské hřiště u školy a vytvořen k němu přístup od východní strany.
Opravou bývalé sborovny došlo k vytvoření multimediální učebny.
15. Zájmová činnost
Městys Budišov podporuje zájmovou činnost občanů i zájmových organizací příspěvky
finančními i organizačně. Každoročně získávají podporu „Slet čarodějnic“, akce ke dni
dětí, Dýňobraní i mikulášská nadílka (činnost Budišovských žen a jejich příznivců).
Zástupci městyse podpořili i akce Junáka Budišov, budišovských chovatelů i Sokola
Budišov. Chovatelům pro vítěze jejich soutěží městys pravidelně věnuje poháry. Podporu
dostali i budišovští hasiči, myslivci, rybáři a včelaři.
Zastupitelé městyse uspořádali k 470. výročí povýšení Budišova na městečko velkolepé
oslavy, do kterých se zapojily všechny společenské organizace a většina podnikatelů
v městysi.
Bohužel, prázdninová akce „Posezení na zámku aneb budišovský zámek jinak“, přestože
byla dobře připravena (dvě kapely, šermíři, noční prohlídky a koncert na harfu v sala
terenně), se neuskutečnila z důvodu nepříznivého počasí.
16. Sport a rekreace
Bylo umožněno využití víceúčelového hřiště školám a mladým sportovcům.
Městys poskytl pravidelný příspěvek na činnost a především na rozvoj práce s mládeží
Sokola Budišov (FC Budišov-Nárameč), čímž se stal generálním sponzorem klubu.
Městys podporuje (morálně i finančně) budišovského atleta Petra Svobodu.
Podpora založení tenisového klubu zůstává úkolem do budoucna, až Sokol Budišov tento
klub bude zakládat.
I vytvoření studie o vyčlenění možných ploch pro rekreační koupání občanů městyse
zůstává pro další zastupitelstvo.
17. Doprava
Byl vytvořen a vyznačen přechod pro chodce přes silnici 2. třídy u základní školy,
přechody u Kazdů a u Kosteleckých zatím realizovány nebyly.
Chybějící značení místních komunikací bylo doplněno a bylo označeno i parkoviště u
zámku včetně směrovek z hlavní silnice.
Zástupci městyse zařídili u vlastníka budovy železniční zastávky, Správy železniční
dopravní cesty, úklid, opravy a vymalování čekárny.
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Starostovi městyse se podařilo získat dvě Felicie combi pro budišovské hasiče a potřeby
domu s pečovatelskou službou.
Opravy místních komunikací, chodníků a dalších ploch po vybudování kanalizace i
dobudování potřebných chodníků zůstává úkolem po skončení stavby kanalizace.
18. Sluţby a řemesla
Všechny služby a provozování řemesel v Budišově mají podporu zastupitelů, včetně
prodeje pozemků potřebných pro podnikání.
19. Zemědělství
Činnost soukromých zemědělců zastupitelé sledovali, aby nedocházelo ke konfliktům
s ostatními občany. Jejich požadavkům na rozvoj podnikání se zástupci obce snažili
podle možností vyhovět.
20. Vodní hospodářství a rybářství
Městys poskytl podporu při využívání rybníků pro sportovní rybaření.
Hráz rybníku Pivovárek byla opravena, aby voda za vyššího stavu nepřetékala do příkopu
u zámku.
21. Práce úřadu městyse, matriky a stavebního úřadu
Zaměstnanci úřadu se zúčastňovali všech školení a vzdělávacích kurzů, které měly
význam pro zvyšování poznatků k jejich práci. Naučili se např. poskytovat služby CzechPointu, ovládat právní software ASPI apod.
22. Technické sluţby Budišov, s.r.o.
Pro práci v Technických službách Budišov byli přijímáni pracovníci na pracovní poměr
na základě veřejně prospěšných prací a na brigádnickou činnost. Pro technické služby a
úřad městyse pracovalo v tomto volebním období na 40 pracovníků a brigádníků.
Technické služby Budišov plnily i podmínky lesního hospodářského plánu. Zajišťovaly
nejen těžbu, ale i pěstební činnost (výsadbu, nátěry, vyžínání).
23. Bono Publico Budišov, o.p.s.
Správní rada a zejména její předseda Ing. Milan Boček zajistili kontrolu hospodaření
společností Bono Publico i Bono Publico Budišov, prošetřili všechny dokumenty, které
byly k dispozici, a tím připravili možnost pro další pokračování činnosti společnosti.
Městys převzal pohledávky, které v důsledku odebrání dotace společnosti vznikly, a jeho
zástupci vyjednali podmínky, za kterých bude možné pohledávky splácet. Zástupci Bona
Publica i městyse nyní intenzivně usilují o úhradu škod vzniklých „pozastavením“ dotace
na obnovu zámku a odstoupením města Třebíče od projektu, ve kterém byli smluvně
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vázáni. Za tímto účelem bylo městysem zadáno vypracování „certifikované studie
vzniklých škod“.
24 Mikroregion Horácko
V radě sdružení Horácko-ekologický mikroregion má městys Budišov zastoupení
místostarostou Ing. Ladislavem Dokulilem. Ten se podílí na činnosti rady a zúčastňuje se
spolu s dalšími zastupiteli různých akcí v mikroregionu.
25. Další předpokládané investiční akce
O výměně topného media v základní škole byla již řeč.
K obnově oplocení zámeckého parku chyběly dotace i finance z rozpočtu městyse.
Oprava oplocení zbývá jako úkol pro nové zastupitelstvo.
V Budišově dne 10. 9. 2010
Za zastupitelstvo a radu městyse Budišov zpracovali
Petr Piňos a ing. Ladislav Dokulil
A několik fotek na závěr…
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