Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva městyse Budišov ze dne 13. 3. 2013
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 p. RNDr. Macháta a p. Večeřu,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 19/2012, 01/2013,
- schvaluje Stanovení výše pohledávek a závazků z vypořádání s nájemci č. p. 105 Budišov,
vypracované A&CE Consulting, s. r. o., Ptašínského 4, Brno, IČ44119097,
- schvaluje závěry Znaleckého posudku č. 2041-131/12 ze dne 6. 11. 2012 o stanovení tržní
hodnoty nemovitostí, bytových jednotek v domě č. p. 105 na pozemku parc. č. st.218, vč.
ocenění vložených investic, v k. ú. i obci Budišov, okres Třebíč, vypracovaným A&CE
Consulting, s. r. o., Ptašínského 4, Brno, IČ44119097,
- schvaluje uzavření smluv:
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a dohody
o narovnání mezi městysem Budišov a jednotlivými nájemníky,
dohody o převodu práv a povinností mezi nájemníky a městysem Budišov,
- pověřuje starostu městyse Budišov podpisem těchto dokumentů,
- schvaluje vstup městyse Budišov do MAS Oslavka, o. p. s.,
- schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4360/3 v k. ú. Budišov o celkové výměře 37 m2, ve
vlastnictví městyse Budišov 5/20 tohoto pozemku,
- schvaluje zamítnutí žádosti na prodej pozemku před domem a neumožnění pronájmu
pozemku z důvodu vedení inženýrských sítí,
- schvaluje doplnění bodu v podpisovém řádu Úřadu městyse Budišov Referent stavebního
nebo matričního úřadu: Veškeré dokumenty vydávané v rámci působnosti stavebního nebo
matričního úřadu, rozhodnutí vydaná na místě v souladu se správním řádem a zvláštními
zákony. Ostatní rozhodnutí je oprávněn podepisovat starosta,
- ukládá RM, aby smluvně ošetřila pronájem veřejného prostranství pro všechny
provozovatele lunaparku v Budišově a přesně stanovila počet atrakcí na jarním výročním trhu
a letní pouti,
- schvaluje poslední termín podávání žádostí na úpravy územního plánu 31. květen 2013.
Ing. Ladislav Dokulil, místostarosta, Petr Piňos, starosta

