Usnesení č. 7 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 31. 07. 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 Milana Doležala a Ing. Ladislava Dokulila,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 15–20,
- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI- 014330047875/038, jedná se
o Budišov – průtah: obnova do kabelu“ p. č. st.128/1 v k. ú. Budišov,
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330047875/037 jedná se o „Budišov–průtah:
obnova do kabelu“ p. č. st. 23/2 v k. ú. Budišov,
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330047875/036 jedná se o „Budišov–průtah:
obnova do kabelu“ p. č. st. 85/2, 85/3, 1538, 1542, 1563/36, 1674/1, 1675/4, 4527/2, 4528,
4545/2, st. 519, 171/1, 3067/3, 4527/3, 4527/4, 4527/5, 4554/1, 4661 v k. ú. Budišov;
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040013141/001 -jedná se
o realizaci na pozemku stavbu s názvem „Budišov-jih: VN, NN, TS obnova“. Jedná se o síť
technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
- ukládá radě městyse vypracovat Smlouvu o pronájmu pozemku se stanovením podmínek
nájemníkovi. Pozemek v k. ú. Budišov, p. č. 3524/99,
- schvaluje neprodávat pozemek v k. ú. Budišov, p. č. 3524/99,
- schvaluje nákup části pozemku p. č. 4561/34 o výměře 58 m2 a část pozemku p. č. 3571/1
o výměře 28 m2 v k. ú. Budišov, č. geometrického plánu 1094-45959/2019 ze dne
24. 07. 2019 za účelem postavení nové autobusové čekárny a odstavného prostoru pro
kontejnery na tříděný odpad. Cena obvyklá 25 Kč/m2 plus kompenzace za dlouhodobé užívání
pozemku městysem v uplynulých letech. Náklady spojené s převodem majetku hradí městys
Budišov.
- schvaluje odstoupení od předkupního práva na nemovitost budovu č. e. 35, stavba pro
rodinnou rekreaci na pozemku parc. č. st.689 v k. ú. Budišov za cenu 245 001 Kč,
- zadat zhotovení odborného odhadu ceny pozemku parc. č. st.689; parc. č. 4434/12 v k.ú.
Budišov,
- pověřuje Radu městyse přípravou projektu a podání žádosti o dotaci na akci MŠ Budišov.
Cena předpokládaných nákladů na projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci činí přibližně
250 000 Kč,
- stanovuje komisi pro rekonstrukci zámeckého parku ve složení: p. starosta, Mgr. Smrček,
p. Jaroš a pí Mikysková,
- ukládá Mgr. Smrčkovi pozvat Ing. Damcovou do Budišova na jednání.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta

