Usnesení z 20. veřejného jednání OZ konaného dne 17.06.2022
Č.j. 264/2022/OB

I.
Obecní zastupitelstvo
navědomí
Finanční zprávu o hospodaření OÚ.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Budětice za rok 2021.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Pošumaví za rok 2021.
Stížnost Vladimíra Burdy Vlkonice 25. (nesouhlas s pronájmem pozemku 971/1 v k.ú.
Vlkonice)
5) Zprávu o činnosti obce.
6) Informace pana Töpffera o hradu Džbán

bere
1)
2)
3)
4)

II.
Obecní zastupitelstvo
schvaluje
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

Ceník samovýroby palivového dříví.
Závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad.
Rozpočtového opatření.
Protokol o účetní závěrce za rok 2021 bez výhrad
Záměr č.007/22 společnosti Vantage Towers s.r.o. o pronájmu části pozemku par. č.
1400/1 v k.ú. Budětice ( výměra 34m2)
Bezúplatný převod/nabytí pozemku parc. č. 977/1 v k. ú. Vlkonice, obec Budětice,
okres Klatovy, odděleného z pozemku parc. č. KN 977 na základě geometrického
plánu z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření s majetkem státu pro
Státní pozemkový úřad do vlastnictví obce Budětice podle ustanovení § 7 odst. 2
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Přijetí dotace Plzeňského kraje z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury
2022 – Novostavba ČOV a veřejné kanalizace Budětice – I. etapa, ve výši 1.510.000,Kč
Dodatek č.1 SOD se zhotovitelem stavby Henstav s.r.o. na akci Novostavba ČOV a
veřejné kanalizace Budětice I. etapa
Podání a přijetí dotační výzvu č. 4/2021 – Životní prostředí ve městech a obcích –
Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě
blízkého charakteru a realizace a opatření k zajištění podmínek pro existenci volně
žijících živočichů v sídlech – výsadba stromů

III.
Obecní zastupitelstvo
rozhodlo

1) O zamítnutí žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. ( Klub
Radost, Barákova 23, 796 01 Prostějov) o finanční dar

VI.
Obecní zastupitelstvo
ukládá

___________________
Bohumil Kudera
starosta

__________________
Bc. Pavel Huda
místostarosta

