Usnesení č. 2 z jednání zastupitelstva městyse Budišov ze dne 15. 12. 2010
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. Mana a Ing. Švaříčkovou,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva,
-A. schvaluje:
upravený návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Budišov ve smyslu § 55 odst.
(1) zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů, jehož nedílnou součástí je Vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů
k návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Budišov,
-B. ukládá:
starostovi zadat projektantovi dokumentace na základě schváleného upraveného zadání
Změny č. 1 Územního plánu obce Budišov,
-C. rozhoduje:
o ponechání nově navrhovaných zastavitelných ploch a zmenšení rozsahu
navrhovaných zastavitelných ploch dle platného Územního plánu obce Budišov –
vyjmutí plochy Br4 Za jezírkem, kromě malé plochy v severní části tvořící proluku
v zástavbě,
- schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011 (dle přílohy 2) jako rozpočet vyrovnaný, příjmy
12 538 788 Kč, výdaje 12 538 788 Kč,
- schvaluje návrh rozpočtového výhledu na léta 2012–2013 (příloha 3),
- schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy č. 4,
- schvaluje dohodu o právní pomoci a odměně advokáta JUDr. Chudoby dle přílohy 5,
- schvaluje udělení plné moci JUDr. Chudobovi k zastupování městyse a pověřuje starostu
podpisem této plné moci,
- schvaluje Petra Piňose jako dalšího jednatele Technických služeb Budišov,
- schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4434/12 ostatní plocha o výměře 1326 m2,
- schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 689 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2,
- schvaluje prodej pozemku p. č. 3524/87 orná půda o výměře 888 m2 za cenu 125 Kč/m2,
- schvaluje mandátní smlouvu s firmou REASON o obstarání záležitosti akce
„Protipovodňová opatření městyse Budišov“ (příloha 6),
- schvaluje OZV č. 4 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
- schvaluje obecně závazné vyhlášky č.
1/2010 o místním poplatku za výherní hrací přístroj, nebo jiné technické herní zařízení
povolené MF podle jiného právního předpisu,
2/2010 o místním poplatku ze vstupného,
3/2010 o místním poplatku ze psů,
5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity,
6/2010 o místním poplatku za komunální odpad,
- schvaluje postup a organizační zajištění inventarizace hospodářských prostředků u Úřadu
městyse Budišov a složení inventarizačních komisí (příloha 7),
- schvaluje za členy školské rady Mgr. Smrčka a Ing. Švaříčkovou,
- pověřuje starostu městyse svoláním jednání školské rady,
- bere na vědomí výzvu na připomínkování nových webových stránek městyse,
- připraví návrhy na zastoupení městyse Budišov v mikroregionu Horácko,
- ukládá dokončit ocenění bytů na čp. 105, zodpovídá p. Piňos, termín 30. 06. 2011
Petr Piňos, starosta, Ing. Ladislav Dokulil, místostarosta

