OBECNÍ ZASTUPITELSTVO V BUDĚTICÍCH

USNESENÍ
z 15. veřejného jednání OZ konaného 14.3.2014
Č.j 056 / 14
I.
Obecní zastupitelstvo
bere na vědomí
1) Finanční zprávu o hospodaření obce v Buděticích.
2) Stavební záměr p. Koláře na odvodnění RD
3) Informaci o volbách do EP
4) Informaci o škodách způsobenou zvěří – výsadba Průhon
5) Zprávu o činnosti obce
6) Připomínky, žádosti a stížnosti občanů
II.
Obecní zastupitelstvo
schvaluje
1) Rozpočtové opatření č.1,2,3
2) Závěrečný účet a zprávu auditora o hospodaření obce Budětice za rok 2013 a uzavírá
celoroční hospodaření obce bez výhrady ve smyslu ustanovení §13 odst.2 zákona č.
420/2004 Sb.
3) Protokolem Účetní závěrku Obce Budětice za rok 2013 ve smyslu Vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
4) Závěrečný účet a zprávu auditora o hospodaření Svazku obcí Pošumaví na rok 2013
5) Kalkulaci vodného pro rok 2014 ve výši 12 Kč/m3 pro obecní vodovod Budětice a 15
Kč/m3 pro obecní vodovod v obci Vlkonice
6) Kalkulaci poplatku za likvidaci komunálních odpadů na rok 2014 ve výši 500 Kč za
poplatníka
7) Firmu GPL INVEST pro zadání výběrového řízení na rekonstrukci rybníka Budětice
8) Firmu Pěchouček na výsadbu dřevin dle projektové dokumentace zpracované odbornou
firmou na floristiku
9) Záměr obce č.01/14 o odprodeji poz.parc. č. 1424/16 o výměře 51 m2 ve výši 510 Kč na
náklady kupujícího
10) Záměr obce č.02/14 o odprodeji poz.parc. č. 1423/1 o výměře 3794 m2 ve výši 37 940 Kč
pro potřeby MU Rabí na náklady kupujícího
11) Záměr obce č.03/14 o odkoupení poz.parc. č. poz. parc. č.24/5 - 11 m2, č. st. 24/6-30 m2,
24/1-114 m2, 363/2-15 m2, zasahujících do stavby rybníka v k.ú.Lipová Lhota na
náklady kupujícího
12) Záměr obce č.05/14 o sloučení pozemků na základě geom.plánu č.56-144/2013
13) Zámer č.004/14 o nákupu poz.parc.č. 551/12 o váměře 1229 m2 a poz.parc.č. 988 o
výměře 180 m 2 v k.ú. Vlkonice a o prodeji poz.parc.č.902 o výměře 1373 m2 v k.ú.
Vlkonice, pro účel výstavby KČOV Vlkonice
III.
Obecní zastupitelstvo
rozhodlo
1) O poskytnutí příspěvku ve výši 7 400 Kč na rok 2014 pro p.Houdka za služby
obyvatelům - zásobování potravin v obci Vlkonice.
2) O podání žádosti na Podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje
v roce 2014
3) O podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2014 na údržbu VKP "Pod Bohovským"
4) Na základě vydaného souhlasu MU Sušice – odbor výstavby realizovat akci „Hřbitov
Budětice - obnova chodníků"
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5) O záměru stavebníka č.p.5 a navrhlo novou trasu odvodňovacího potrubí na komunikaci
č.poz.parc.1449/1 v k.ú. Budětice
6) O podání žádosti o DOTAČNÍ SLUŽBY cz. s možností dotace na parkové úpravy a zeleň
ve výši 180 tis. Kč s 30% spoluúčastí
7) O podání žádosti prostřednicím fi. Euroforum Group, a.s o podporu Operačního
programu životního prostředí v oblasti podpory 3.
8) O poskytnutí finanční podpory Českému svazu včelařů, ZO Žichovice na léčivo Gabon
9) O pořízení studie proveditelnosti na pořízení fotovolaického zařízení na objektu obecní
stodoly č.st.parc. 49/2.
10) O zřízení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení částí poz.parc.č.24/4 a 24/7
pana Slifky zasahujících do stavby rybníka v Lipové Lhotě
11) O zřízení dvou pracovních míst na VPP
12) Povolit Pošumavskému AMK RZ v úseku k.ú. Lipová Lhota

IV.
Obecní zastupitelstvo
ukládá
1) Oslovit firmu na posílení GSM signálu.
2) Výhledově zajistit zpevněnou plochu na umístění kontejnerů na tříděný odpad v obci
Vlkonice.

HUDA Antonín
starosta

ing. Chmelíková
místostarosta
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