OBECNÍ ZASTUPITELSTVO V BUDĚTICÍCH

USNESENÍ
z 18. veřejného jednání OZ konaného 19.3.2010
Č.j 046 / 10
I.
Obecní zastupitelstvo
bere na vědomí
1) Finanční zprávu o hospodaření OÚ v Buděticích.
2) Informaci o svobodném přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb.,
3) Informaci o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
4) Informaci k ČOV a kanalizaci
5) Zprávu o činnosti obce
6) Připomínky občanů
II.
Obecní zastupitelstvo
schvaluje
1) Rozpočet (příjmy a výdaje) na rok 2010 pro obec Budětice ve výši 3 300 000 Kč
2) Závěrečný účet a zprávu auditora s výhradou o hospodaření obce Budětice za rok 2009 a
navržená přijatá opatření.
3) Směrnici č.01/2010 pro rozpočtová opatření a opatření č.1
4) Rozpočet Svazku obcí Pošumaví za rok 2010 ve výši 40,2 tis.v příjmech a výdajích
5) Žádosti na POV na rok 2010 a „Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu
v Plzeňském kraji pro rok 2010“
6) Záměr obce odkoupit stav.parc.č. 14/3 s hospodářskou budovou o výměře 1 263 m2 za
smluvní cenu
7) Záměr obce odkoupit poz.parc.č. 102/2 o výměře 2 243 m2 v k.ú. Budětice pro výstavbu
ČOV
8) Záměr obce zřídit věcná břemena na dotčených pozemcích ve smyslu energetického
zákona - „Vlkonice-NN“
9) Záměr obce odprodat poz.parc.č.500 v k ú Vlkonice ostatní plocha 10 m2
III.
Obecní zastupitelstvo
rozhodlo
1) Provést zápis do KN jedná se o budovu st.parc.č.144 požární zbrojnice a fotbalové hřiště
č.stav.parc.1019/8 na základě schváleného paspartu staveb
2) Zamítnout záměr obce o prodeji obecních pozemků v k ú Vlkonice poz.parc.č.971/28 a
971/3
3) Zhotovit nájemní smlouvu na poz.par. č. 971/25
4) Opravit přístřešek na parketu
IV.
Obecní zastupitelstvo
ukládá
1) Zahájit řízení o vymáhání dluhu nájemního obecního bytu.
2) Zajistit kupní smlouvy o smlouvě budoucí na stav.parc.č. 102/2 o výměře 2243 m2 v kú
Budětice pro výstavbu ČOV a následně zahájit vyjmutí ze ZPF.
3) Podle § 13 odst. 2 Zákona č. 420/2004 Sb., zaslat písemnou informaci příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu o projednání této zprávy ,spolu se závěrečným účtem obce
v obecním zastupitelstvu a o přijatých opatření k nápravě v termínu do 15 dnů ,
tj.nejpozději do 1.4.2010

_________________
HUDA Antonín
starosta

________________
ing. Chmelíková Olga
místostarosta

