USNESENÍ
ze 3. veřejného jednání OZ konaného dne 27.3.2015
Č.j 67/ 15
I.
Obecní zastupitelstvo
bere na vědomí
1) Finanční zprávu o hospodaření OÚ v Buděticích.
2) Zprávu o činnosti OÚ
3) Žádosti a stížnosti občanů
II.
Obecní zastupitelstvo
schvaluje
1) Rozpočtové opatření č.1
2) Účetní závěrku obce Budětice za rok 2014
3) Směrnici péče o obecní lesy
4) Prodeje obecních pozemků na základě znaleckých posudků s ohledem na tržní cenu
5) Žádost o finanční podporu na VKP pod Bohovským pro rok 2015
6) Žádosti z PSOV PK na opravu komunikací, realizaci ÚP pro obec Budětice a 100 let
výročí plk.Pavloviče
7) Veřejnou obecní oslavu 100. výročí plk.Matěje Pavloviče, letce, stíhače RAF
8) Finanční dar na provoz pojízdné prodejny Houdek ve výši 7 400 Kč
9) Finanční dar na „Slavnostní otevření Vitířovi studánky“ ve výši 4 tis Kč
10) O připojení budovy pož. zbrojnice k internetu
11) Záměr obce č.001/15 o prodeji části ppč.1424/3 o výměře 19 m2 za 190 Kč s úhradou
vzniklých nákladů kupujícím
12) Záměr č.002/15 o nákupu světelné tabule pro účely FK Budětice ve formě finanční ho
daru ve výši 26 800,- Kč
13) Záměr obce č.003/15 o prodeji části ppč.1424/4 o výměře 96 m2 za 960 Kč s úhradou
vzniklých nákladů kupujícím
14) Záměr č.004/15 o pořízení prostředků ve formě finančního příspěvku z PK na vybavení
JSDHO Budětice ve výši 89 202 Kč
15) Poskytnout SDH Budětice formou finančního daru příspěvek ve výši 13 576,- Kč jako
část 1/3 na vycházkové uniformy.
III.
Obecní zastupitelstvo
rozhodlo
1) Zadat rekonstrukci podlahy v zasedací místnosti obecního úřadu fi. Vichr za cenu 163 420
KČ
2) Zadat rekonstrukci kaple ve Vlkonicích za nabídkovou cenu 71 656 Kč fi.
3) Vichr
4) Zadat rekonstrukci vodičů VO ve výši 85 tis Kč fi. ELEKTRO v obci Budětice
5) Zřídit dvě místa VPP na období 1.5. až 31.10. 2015
6) Odkoupit nabídnutou část církevních pozemků včleněných mezi obecních poz.parc. na
stávajícím hřišti za cenu k jednání 576 172 Kč o výměře 9 951 m2 v k.ú.Budětice.
7) O konečné směně pp.č. 902 a nákupu ppč. 551/12, 988 a o celkové výměře 1409 m2
v k.ú. Vlkonice za navýšenou cenu dle znaleckého posudku za 94 900 Kč.
8) O zadání zhotovení PD na KČOV Vlkonice fi.JAMIprojekt

9) O zadání studie na multifunkční hřiště na pozemku obce ppč.1019/2, 1019/7

1)
2)
3)
4)
5)

VI.
Obecní zastupitelstvo
ukládá
Vyzvat fi. BM Stavební k reklamačnímu řízení ve věci netěsnosti bezpečnostního přelivu
rybníka na Drahách.
Na základě zrušení JSDHO Vlkonice přepracovat Požární řád Obce Budětice
Oslovit firmu na studii pořízení TČ pro budovu obce.
Schválit dodatek k obecně závazné vyhlášce o odpadech na likvidaci bioodpadu
Pořídit odpadkové koše na hřiště a do parku
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