Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov konaného dne 7. 6. 2017
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 Mgr. Veroniku Ležákovou a Hanu Klímovou,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 45–49,
- schvaluje nákup pozemků v k. ú. Budišov p. č. 4121/2 o výměře 138 m2; p. č. 4126/2
o výměře 144 m2; p. č. 4129/3 o výměře 41 m2; p. č. 4129/4 o výměře 48 m2; p. č. 4134/3
o výměře 100 m2; p. č. 4134/4 o výměře 23 m2; p. č. 4139/2 o výměře 106 m2; p. č. 4139/3
o výměře 113 m2; p. č. 2135/3 o výměře 113 m2; p. č. 4144/2 o výměře 94 m2; p. č. 4149/2
o výměře 84 m2; p. č. 4159/3 o výměře 114 m2; p. č. 4205/2 o výměře 69 m2; p. č. 4136/6
o výměře 22 m2; p. č. 4136/7 o výměře 101 m2; p. č. 4210/4 o výměře 37 m2 za cenu
25 Kč/m2, cenu za vyhotovení geometrického plánu bude hradit městys,
- schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Budišov p. č. 4573/2 o výměře 45 m2; p. č. 4573/3
o výměře 32 m2; p. č. 4573/6 o výměře 29 m2; p. č. 4573/4 o výměře 37 m2,
- schvaluje nákup pozemků v k. ú. Budišov p. č. 3067/67 o výměře 59 m2; p. č. 3067/78
o výměře 42 m2, nákupní cena 25 m2, náklady za vyhotovení geometrického plánu bude hradit
městys,
- schvaluje prodej spoluvlastnického podílu 11/20 k pozemku p. č. 3444/2, zahrada o výměře
1450 m2 v k. ú. Hodov za cenu 137 Kč/m2,
- schvaluje prodej pozemků v k. ú. Budišov p. č. 695 a p. č. 696 každý o výměře 28 m2,
prodejní cena 25 Kč/m2, kupující je Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a
organizace Úřad práce Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, Vnitřní Město, 67401 Třebíč,
- schvaluje znění Smlouvy č. 1030038518/001 s E.ON Distribuce, a. s. a pověřuje starostu
jejím podpisem,
- schvaluje znění Smlouvy č. 1040012110/041 s E.ON Distribuce, a. s. a pověřuje starostu
jejím podpisem,
- schvaluje znění Smlouvy č. 1040012110/039 s E.ON Distribuce, a. s. a pověřuje starostu
jejím podpisem,
- schvaluje investiční akci Chodníky podél silnice II/390 v Budišově I. část,
- na základě předložených podkladů – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Roční zpráva
o finanční kontrole za rok 2016, Závěrečný účet za rok 2016 – návrh, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Budišov, Inventarizační zpráva s přílohami,
- schvaluje účetní závěrku městyse Budišov za rok 2016,
- schvaluje celoroční hospodaření a Závěrečný účet městyse Budišov za rok 2016 včetně
Zprávy o přezkoumání hospodaření městyse Budišov za rok 2016 bez výhrad,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 9/2017.
Petr Piňos, starosta, Josef Ondráček, místostarosta

