Usnesení č. 4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov konaného dne 29. 1. 2019
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovateli zápisu Petra Jaroše a Milana Koše,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 3–7,
- ukládá Radě městyse pozvat celou školskou radu na jednání RM dne 4. 2. 2019 k vysvětlení
inspekční zprávy p. ředitelem ZŠ,
- schvaluje zaplacení z prostředků městyse fakturu č. 280037, ze dne 19. 12. 2018 ve výši
191 675 Kč pro Základní školu Budišov – příspěvkovou organizaci,
- schvaluje rozpočtovou úpravu ve výši 191 675 Kč na § 3639, POL 5169,
- schvaluje následující investiční akce:
- podat žádost o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova do
DT 117d8210H (Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku)
na výstavbu Workoutového hřiště,
- Workoutové hřiště - celkem: 523 240 Kč; dotace: 367 268 Kč ( předpoklad)
- podat žádost o dotaci z programu MMR ČR. Podpora obnovy a rozvoje venkova do
DT 117d8210B (Podpora obnovy sportovní infrastruktury) na akci „Rekonstrukce
tělocvičny ZŠ Budišov – podlaha a vytápění“,
- zpracování PD – rekonstrukce vytápění ZŠ 170 000 Kč (předpoklad),
- rybník Pivovárek – obnova – celkem: 1 541 717 Kč; dotace: 1 296 184 Kč
(předpoklad); pověřuje RM a Mgr. Smrčka provést výběrové řízení na zhotovitele,
- podat žádost o dotaci z programu FONDU VYSOČINY – PAMÁTKY 2019
a z programu MK ČR – OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
PROSTŘEDNICTVÍM ORP na akci „Restaurování nástěnných maleb a nástropního
obrazu v zámecké kapli sv. Anny – II. etapa“, - Restaurování maleb v kapli – celkem:
690 000 Kč; dotace: 600 000 Kč (předpoklad),
- nová učebna v MŠ – celkem: 1 663 230 Kč; dotace: 1 580 068 Kč (předpoklad),
- přechod pro chodce před ZŠ – celkem: 588 970 Kč; dotace: 559 522 Kč (předpoklad),
- Chodníky II. etapa směr Mihoukovice – cena vzejde z výběrového řízení
- II. etapa osvětlení + rozhlas – vypracování PD pro SP v rozsahu v souladu s plánem
prací E.ON – cena není ještě stanovena
- zahájení přípravných prací – zpracování PD na rozsáhlou obnovu zámku a předzámčí
za účasti Regionální poradenské agentury; čerpání dotací z NORSKÝCH FONDŮ,
- ukládá jednat spolu s radou ohledně žádosti o koupi části pozemku p. č. 23/2 v k. ú.
Budišov. Dořešit majetkově s právníkem, zodpovídá Ing. Kliner, p. Klímová, p. Doležal,
termín neprodleně,
- schvaluje zrušení věcného břemene na pozemku p. č. 3381/21 v k. ú. Hodov,
- volí zástupce do ekologického mikroregionu HORÁCKO pana Petra Piňose,
- bere na vědomí, že zastupitelem určeným ke spolupráci při pořízení Územního plánu
Budišov je i nadále pan Ing. Ladislav Dokulil,
- volí pracovní skupinu ve složení: předsedkyně p. Mikysková, členové Mgr. Ležáková a
p. starosta, kteří se budou zabývat odpadovým hospodářstvím v městysi.
- ukládá zahájit přípravu podkladů pro zrušení společnosti Bono Publico, o.p.s., zodpovídá
místostarosta, termín neprodleně,
- ukládá projednat a prověřit parkování za domem č. p. 110, zodpovídá Ing. Kliner, p. Koš
a p. starosta, termín neprodleně.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta

