Usnesení č. 22 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 15. 12. 2021
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovatelem zápisu Helenu Kašparovou a Mgr. Veroniku Ležákovou,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse.
Zastupitelstvo městyse:
- ověřilo dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon), že Územní plán Budišov není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského
úřadu.
- bere na vědomí připomínky, které byly k návrhu Územního plánu Budišov uplatněny a souhlasí s jejich
vyhodnocením,
- rozhoduje o námitkách dle textu Odůvodnění Územního plánu Budišov, části zpracované pořizovatelem,
kapitola 8. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.
- souhlasí s předloženým návrhem Územního plánu Budišov a s výsledky jeho projednání a vydává v souladu
s ustanovením § 6 odst. 5 písmene c) stavebního zákona za použití ustanovení § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4
stavebního zákona a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy
Územní plán Budišov,
- po nabytí účinnosti nového Územního plánu Budišov ukončuje platnost dosavadního Územního plánu obce
Budišov, vydaného dne 19. 12. 2006, včetně jeho Změny č. 1.
Zastupitelstvo městyse:
-schvaluje rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný, příjmy ve výši 23 771 800 Kč a výdaje ve výši 23 771 800 Kč.
Závazný ukazatel rozpočtu na rok 2022 je §,
-schvaluje neinvestiční příspěvek pro Základní školu Budišov – příspěvkovou organizaci, Budišov 221 ve výši
1 800 000 Kč na rok 2022,
-schvaluje neinvestiční příspěvek pro Mateřskou školu Budišov – příspěvkovou organizaci, Budišov 306 ve výši
1 440 000 Kč na rok 2022,
-schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městyse Budišov na rok 2022–2024,
-bere na vědomí Zprávu předsedy inventarizační komise a proškolení inventarizačních komisí,
-schvaluje Plán inventur na rok 2021,
- souhlasí a schvaluje realizaci dvou dotačních projektů, které jsou rozděleny do čtyř částí:
1) Veřejná podlimitní zakázka na stavební práce v projektu: CZ. 05.5. 18/0. 0./0.0/19 121/0011551,
část 1: „Zateplení budovy MŠ Budišov“ vítězný dodavatel je VESAS s. r. o.; IČ 25595946, cena díla je
13 092 485, 56 Kč.
2) Veřejná podlimitní zakázka na zhotovení prací v projektu: CZ. 05.5. 18/0. 0./0.0/19 121/0011551,
část 2: „Výměna zdroje tepla a otopná soustava v budově MŠ Budišov“ vítězný dodavatel NUKLEON,
s. r. o., IČ 25330071, cena díla je 5 828 702,30 Kč.
3) Veřejná podlimitní zakázka na zhotovení prací v projektu: CZ. 05.5. 18/0. 0./0.0/19 121/0011550,
část 3: „Vzduchotechnika do tříd a kuchyně v budově MŠ Budišov“ Vítězný dodavatel Entalpa, s. r. o.,
IČ 28403304, Cena díla je 2 056 183,- Kč.
4) Veřejná podlimitní zakázka na zhotovení prací v projektu: CZ. 05.5. 18/0. 0./0.0/19 121/0011550,
4. části zadávacího řízení na dodávku prací „FVE v budově MŠ Budišov“. Po uplynutí lhůty pro podání
nabídek nebyl v zadávacím řízení žádný účastník zadávacího řízení.
Zastupitelstvo městyse:
- souhlasí s podmínkami dotace o spoluúčasti městyse na výše uvedených projektech
- schvaluje – odsouhlasením akce rekonstrukce mateřské školy vyplývá, že příspěvkovým organizacím městyse
nebudou schvalovány mimořádné příspěvky mimo schválený rozpočet s výjimkou havarijních situací,
- bere na vědomí informace z činnosti kontrolního výboru.
Petr Piňos, starosta, Mgr. Zdeněk Smrček, místostarosta

