Usnesení č. 24 ze zasedání zastupitelstva městyse Budišov ze dne 10. 06. 2014
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. Sedláčka a Ing. Mana,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva,
- bere na vědomí zápisy z jednání rady městyse č. 62–67,
- schvaluje záměr prodeje podílu pozemku p.č. 3444/2 v k.ú. Hodov a pověřuje pracovní skupinu ve složení p. Kašpar,
p. Matoušek, Mgr. Smrček, Ing. Dokulil prověřením situace v územním plánu obce Hodov,
- schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 304/21 o výměře 915 m2 v k.ú. Budišov a část pozemku p.č. 304/1,
- pověřuje pracovní skupinu ve složení p. Kašpar, p. Doležal, Ing. Man, Ing. Dokulil prověřením situace u bytovek, s
občany projednat majetkové vztahy a věcná břemena údržby,
- schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4628/1 o výměře 40 m2 v k. ú. Budišov ,
- schvaluje prodej pozemku p. č. 171/30 o výměře 146 m2 v k. ú. Budišov za cenu 20 Kč/ m2,
- schvaluje prodej pozemku p. č. 4577/4 o výměře 54 m2 v k. ú. Budišov za cenu 120 Kč/ m2,
- schvaluje prodej dílu a) pozemku p. č. 3098 o výměře 229 m2 a části pozemku p. č. 3099/1 o výměře 51 m2 v k. ú.
Budišov za cenu 20 Kč/m2,
- schvaluje prodej části pozemku p. č. 3099/1 o výměře 286 m2 v k. ú. Budišov za cenu 20 Kč/m2,
- schvaluje zadat zhotovení geometrických plánů k žádostem o koupi pozemku,
- schvaluje Závěrečný účet za rok 2013 a Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013 bez výhrad,
- schvaluje Účetní závěrku ke dni 31.12.2013,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 2,3,4/2014,
- schvalují od 1.7.2014 výši stočného 65 Kč/m3 včetně DPH na osobu a měsíc.
Zastupitelstvo městyse, jako jediný vlastník Technických služeb Budišov s.r.o., pověřuje starostu pověřit jednatele
Technických služeb Budišov vyhlásit stočné pro rok 2014 ve výši 65 Kč/m3 včetně DPH na osobu a měsíc. Výše
stočného byla stanovena na základě kalkulace Komise pro životní prostředí Městyse Budišov ve složení Ing. Boček, p.
Doležal, Mgr. Smrček.
Zastupitelstvo městyse Budišov, jako jediný vlastník Technických služeb s.r.o., bere na vědomí nabídku
Československé obchodní banky a.s., jediného uchazeče výběrového řízení „Budišov, kanalizace a ČOV –
refinancování bankovního úvěru“, evidenční číslo veřejné zakázky 485616.
Zastupitelstvo městyse Budišov, jako jediný vlastník Technických služeb s.r.o., pověřuje starostu a jednatele
Technických služeb Budišov jednat s Československou obchodní bankou, jediným uchazečem výběrového řízení,
„Budišov, kanalizace a ČOV – refinancování bankovního úvěru“, evidenční číslo veřejné zakázky 485616, o
podmínkách úvěrové smlouvy.
Konečné znění smlouvy bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo městyse Budišov, jako jediný vlastník Technických služeb Budišov s.r.o., pověřuje starostu a jednatele
Technických služeb Budišov k jednání o přeúvěrování a následné ukončení smlouvy s Českou spořitelnou a.s.
Zastupitelstvo městyse:
- schvaluje podmínky Smlouvy č. 13148226 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Regenerace zeleně městyse
Budišov“ a pověřuje starostu podpisem.,
- schvaluje změny zakladatelské listiny společnosti Technické služby Budišov s.r.o., IČ: 25558366, se sídlem Budišov
360, PSČ 675 03, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, včetně přiloženého úplného znění
zakladatelské listiny společnosti,
- schvaluje podrobení se společnosti Technické služby Budišov s.r.o. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, jako celku,
- zároveň pověřuje starostu městysu podpisem rozhodnutí Městysu Budišov jako jediného společníka společnosti
Technické služby Budišov s.r.o. ve formě notářského zápisu dle § 12 zákona č. 90/212 Sb., o obchodních
korporacích,
- souhlasí s náklady do 300 000 Kč na nové obrubníky pokládané při akci Průtah Budišovem
- upozorňuje důrazně, že sítě pro Multifunkční síť uložené v zemi v obci Budišov nemusí být funkční. Zastupitelstvo
žádá o kalibraci tohoto vedení,
- upozorňuje na to, že v letošním roce budou dokončené povrchy silnic a nebude možné později tyto povrchy narušit.
Zastupitelstvo navrhuje položit páteřní síť při akci Průtah Budišova.
Petr Piňos starosta, Ing. Ladislav Dokulil místostarosta

