Usnesení č. 15 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 3. 12. 2020
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. Ladislava Dokulila a Petra Jaroše,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- schvaluje vypustit v § 4, bodu 4, jednacího řádu městyse Budišov – „písm. c) návrh
usnesení“,
- schvaluje vypustit v § 7, bodu 3, jednacího řádu městyse Budišov – slova „nechá zvolit
návrhovou komisi“,
- schvaluje doplnit v § 8, bodu 1, jednacího řádu městyse Budišov – slova „ke každému bodu“
za slova – „Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv
projednávaných tímto orgánem a z diskuze členů zastupitelstva“,
- schvaluje doplnit v § 9, bodu 4, jednacího řádu městyse Budišov – slovo „předsedajícím“ na
místo „návrhovou komisí“,
- bere na vědomí zápisy z jednání Rady městyse č. 54 – 61,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 17/2020 ve výši 1 038 978,60 Kč ,
- bere na vědomí Návrh rozpočtu městyse na rok 2021,
- ukládá prověřit přesvětlení zámku a kostela vzhledem ke světelnému smogu, termín
neprodleně, zodpovídá: zastupitelstvo,
- ukládá řešit dopravní situaci před základní školou, pozvat Policii ČR, termín neprodleně,
zodpovídá starosta,
- schvaluje složení inventarizačních komisí 2020,
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství,
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020 o místním poplatku ze vstupného,
- schvaluje kontokorentní úvěr bez dokládání účelu určený k pokrytí přechodného nedostatku
finančních prostředků do výše 5 000 000 Kč, na dobu neurčitou. Úrokové období měsíční,
úroková sazba se skládá z příslušné referenční sazby 7D PRIBOR a marže 0,80 % p. a., 7D
PRIBOR ve výši 0,26. Poplatek za správu úvěru 100 Kč měsíčně,
- schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4572/4 v k. ú. Budišov o výměře cca 500 m2,
- ukládá umístit odpadkové koše na psí exkrementy v prostoru zámeckého parku,
- opravit cestu u mořských panen v zámeckém parku,
- zamknout závory pro vjezd do zámeckého parku, termín: neprodleně, zodpovídá: rada
městyse,
- ukládá zajistit zamykání horní brány u fotbalových kabin a dolní brány k tělocvičně,
- v prostoru od ulice pod školou obnovit plot a zamezit průjezdu k tělocvičně
- na skládku na parkovišti u zámku, za zahradnictvím, umístit fotopast, termín neprodleně,
zodpovídá rada městyse,
- bere na vědomí termín jednání zastupitelstva dne 16. 12. 2020 v 16:00 hodin v Obřadní síni
Úřadu městyse Budišov.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta

