Usnesení č. 23 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov konaného dne 7. 6. 2018
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. Zdeňka Smrčka a Ing. Ladislava Dokulila,
- určuje ověřovateli zápisu minulé schůze Mgr. Veroniku Ležákovou a Ing. Radka Klinera,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 67–71,
- schvaluje prodej pozemku v k. ú. Budišov p. č. 1551/13 o výměře 156 m2 za cenu 25 Kč/m2 . Náklady
s prodejem související hradí kupující,
- schvaluje záměr prodeje pozemku v k. ú. Budišov p. č. 3098/2 o výměře 63 m2. Zhotovení
geometrického plánu i smlouvy bude hradit městys. Kupní cena pozemku 25 Kč/m2.
- schvaluje záměr prodeje části pozemku v k. ú. Budišov p. č. 23/2.
- schvaluje záměr prodeje části pozemku v k. ú. Budišov p. č. 3524/28 o výměře 54 m2 , p. č. 3524/28 o
výměře 36 m2 , p. č. 3524/28 o výměře 51 m2 a část pozemku p. č. 3524/63 o výměře 116 m2. Kupní cena
25 Kč/m2. Náklady s prodejem spojené hradí kupující.
- schvaluje nákup části pozemku p. č. 3067/17 v k. ú. Budišov o výměře 61 m2,
části pozemku p. č. 3067/18 v k. ú. Budišov o výměře 62 m2,
části pozemku p. č. 3067/19 v k. ú. Budišov o výměře 63 m2,
náklady spojené s převodem hradí městys. Kupní cena 25 Kč/m2,
- schvaluje nákup části pozemku p. č. 3524/18 v k. ú. Budišov o výměře 141 m2,
nákup části pozemku p. č. 3524/21 v k. ú. Budišov o výměře 86 m2,
nákup části pozemku p. č. 3524/22 v k. ú. Budišov o výměře 60 m2,
nákup části pozemku p. č. 3524/49 v k. ú. Budišov o výměře 35 m2,
náklady spojené s převodem hradí městys. Cena 25 Kč/m2,
- schvaluje Smlouvou o zřízení věcného břemene č. : JI 014330047693/002. Jedná se o „Budišov –
Mihoukovice: NN příp. RD Obůrka“ , umístění distribuční soustavy – kabel NN a pilíř NN. Zastupitelé
pověřují starostu k podpisu této smlouvy.
- schvaluje
a) předláždění chodníku od křižovatky u bývalé pošty po křižovatku u sv. Václava po obou stranách.
Vybudovat chodník směrem na Mihoukovice, zastupitelstvo pověřuje další administrací akcí a výběrem
nejvhodnější nabídky radu městyse,
b) oprava místního rozhlasu,
c) nové osvětlení – navýšení o částku 103 tis. Kč,
d) kaple v zámku, dotace Ministerstvo kultury, Kraj Vysočina, spoluúčast městyse 45. tis. Kč,
e) okna na bytovce č. p. 110. Zastupitelstvo pověřuje další administrací akcí a výběrem nejvhodnější
nabídky radu městyse,
f) okna na zdravotním středisku ze severní strany,
g) řešení havarijní situace na budově mateřské školy, renovace střechy č. p. 306, zateplení, záruka
10 roků,
h) projekt na topení v ZŠ,
i) nákup komunální techniky – malotraktor na údržbu veřejného prostranství,
Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina ve výši 127 000 Kč, vlastní podíl příjemce cca
353 000 Kč,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 6,
- schvaluje pro příští volební období počet zastupitelů 15, rada 5 členů,
- ukládá projednat s nájemci budovy zdravotního střediska, pošty zřízení klimatizace, zodpovídá rada
městyse, termín ihned.
Petr Piňos, starosta, Josef Ondráček, místostarosta

