Usnesení č. 8 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 23. 10. 2019
Upravená verze z důvodů dodržení zákona č. 119/2019 Sb, o zpracování 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 Hanu Klímovou, Mgr. Janu Smrčkovou,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápisy z jednání Rady městyse č. 21–25,
- schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 3067/3 a p. č. 38/2 v k. ú. Budišov,
- schvaluje prodej části pozemku p. č. 4527/2 v k. ú. Budišov o velikosti 54 m2 za cenu 25 Kč/
m2 ,
- zadá zpracovat posouzení pozemku p. č. 381/3 v k. ú. Nárameč do příštího zasedání
zastupitelstva,
- odkládá rozhodnutí o koupi pozemku p. č. 381/3 v k. ú. Nárameč na příští zasedání
zastupitelstva,
- ukládá ujasnit s projektantem projekt rybníka Pivovárek, vše co je součástí akce, zodpovídá
p. starosta, Mgr. Smrček, Ing. Boček, p. Jaroš, termín do příštího jednání zastupitelstva,
- schvaluje složení inventarizačních komisí,
- schvaluje dodatečný souhlas s realizací projektu z Fondu Vysočina v rámci programu Naše
škola 2018, s projektem pod názvem „Jsem tu rád“, na základě kterého bude navýšena
hodnota budovy základní školy, která je ve vlastnictví městyse Budišov. Finanční prostředky
se na tuto akci základní škole nebudou poskytovat,
- ukládá rozeslat všem zastupitelům zpracovaný historický materiál o Budišovu od p. Sadílka,
zodpovídá Ing. Boček, termín do příštího jednání zastupitelstva,
- ukládá nastudovat zákon o ovzduší, jaké máme možnosti reagovat na pálení nepovolených
materiálů. Vyhlásit místním rozhlasem zprávu o zákazu spalování listí a materiálů
znečišťujících ovzduší, zodpovídá: rada městyse, termín neprodleně,
- ukládá upozornit vlastníka lesa na umístění nepovolené sprejerské plochy v prostoru na
Brdcích u tří křížů, zodpovídá p. starosta, termín neprodleně,
- ukládá požádat o pokácení suchých stromů v intravilánu obce. Neprodleně odstranit padající
suchou větev u hřišťátka v zámeckém parku. Havarijní stav, fotodokumentace, zodpovídá
p. starosta, termín neprodleně,
- ukládá nacenit pozemek pod poštovní chatou u Pyšeláku, zodpovídá p. starosta, termín
neprodleně,
- doporučuje zajistit nákup měřičů rychlosti jízdy na silnici směrem od Kojatína, zodpovídá
rada městyse, termín neprodleně.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta

