Usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 9. 5. 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 Ing. Radka Klinera a Mgr. Zdeňka Smrčka,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 8–14,
- schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4527/2 v k. ú. Budišov,
- schvaluje darování části pozemků Kraji Vysočina,
část pozemku p. č. 1674/1, ostatní plocha v k. ú. Budišov (oddělená část nově označená jako
1674/3 o výměře 194 m2),
část pozemku p. č. 4527/2 ostatní plocha v k. ú. Budišov (oddělená část nově označená jako
4527/17 o výměře 113 m2,
geometrický plán č. 1066/436205/2018 ze dne 28. 06. 2018 – přijetí části pozemku p. č.
4546/3 v k. ú. Budišov, nově označený jako 4546/4 o celkové výměře 453 m2 darem od Kraje
Vysočina,
geometrický plán č. 1066/436205/2018 ze dne 28. 06. 2018,
- schvaluje podmínky Smlouvy č. 1030049678/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. Pozemek parc. č. 4139/2 v k. ú. Budišov,
schvaluje prozatímní řešení chodníku kolem dráhy,
schvaluje podanou informaci o investičních akcích k dnešnímu datu,
- schvaluje Závěrečný účet za rok 2018 a Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za rok
2018 bez výhrad,
- schvaluje Účetní závěrku ke dni 31. 12. 2018,
- ukládá podat žádost o koupi pozemku na Lesy ČR pozemek p. č. 2514/3 v k. ú. Budišov,
zodpovídá rada městyse, termín do příštího jednání zastupitelstva,
- schvaluje podmínky smlouvy o výpůjčce a darovací týkající se kompostérů,
- bere na vědomí podané informace o připomínkách občanů a provedených akcích od
minulého jednání zastupitelstva.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta

