USNESENÍ
ze 6. veřejného jednání OZ konaného dne 19.12.2015
Č.j 216/15
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) Projednání rozpočtového o patření č. 8,9,10
2) Rozpočet obce Budětice pro rok 2016 jako nevyrovnaný ve výši 4 320 tis Kč v příjmech a
4 870 tis Kč ve výdajích
3) Rozpočet svazku obcí Pošumaví na rok 2016 ve výši 50 100 Kč a RO č.3
4) Kalkulaci vodného pro rok 2016 ve výši 12 Kč/m3 pro Obec Budětice a 15 Kč/m3 pro
Obec Vlkonice
5) Poplatek za svoz KO pro rok 2016 ve výši 500 Kč na osobu a smlouvu s fi.Rumpold
6) Smlouvu o dílo na PD s arch. Zunou - „Zateplení hasičské zbrojnice Budětice a výměna
zdroje topení“ ve výši 110 770 Kč
7) Rozpočtový výhled na období 2016-2020
8) FK Budětice finanční dar ve výši 3 tis Kč na dětský maškarní bál pro rok 2016
9) TDI Ing. Lejska pro zateplení hasičské zbrojnice a výstavbu KČOV Vlkonice
10) Směrnici Obce Budětice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
III.
Obecní zastupitelstvo
rozhodlo
1) O zamítnutí záměru o prodeji orné půdy o výměře 19 344 m2 Farnosti Budětice jako
naturální náhrady za poz.parc. v areálu sportoviště, vydané dle Zákona č. 229/1991 Sb.,
2) Podat žádost o fin. podporu z Operačního programu životního prostředí prostřednictvím
smlouvy s fi.DOMOZA na 2 etapu přístavby hasičské zbrojnice č.p.96
3) O ustanovení inventarizační komise v počtu 5 členů a počátek inventury stanovuje na
22.12.2015
4) O výši odměn pro členy finanční ho kontrolního výboru za roční práci – částka 700 Kč/os
5) O podání žádosti o podporu na údržbu VKP Pod Bohovským na rok 2016
IV.
Obecní zastupitelstvo
ukládá
1) Vyvolat jednání s právním zástupcem Obce Budětice o neoprávněném vydání poz.parc. č.
1019/2, 1020/1,1019/7 a případné žaloby za strany Farního úřadu Budětice
2) Po vydání stavebního povolení na zateplení hasičské zbrojnice a výměnu zdroje topení
zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby.
3) Vyvolat jednání ve věci stížnosti na příjem signálu GSM s fi.O2
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