OBECNÍ ZASTUPITELSTVO V BUDĚTICÍCH

USNESENÍ
ze 14. veřejného jednání OZ konaného 7.12.2013
Č.j 234 / 13
I.
Obecní zastupitelstvo
bere na vědomí
1)
2)
3)
4)

Finanční zprávu o hospodaření obce v Buděticích.
Informace k rekonstrukci rybníků Budětice, Lipová Lhota
Zprávu o činnosti obce
Připomínky, žádosti a stížnosti občanů

II.
Obecní zastupitelstvo
schvaluje
1) Rozpočtové opatření č.10,11,12
2) Rozpočet obce na rok 2014 jako vyrovnaný v příjmech a výdajích ve výši 3 800 tis
3) Rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2014 ve výši příjmy 50 151 Kč a výdaje 15 300 Kč
4) Rozpočtové opatření Svazku obcí Pošumaví č.1_13 v příjmech o 986 Kč a ve výdajích 50 560 Kč.
5) Výběrová kritéria na pronájem obecních bytů.
6) Odměnu ve výši 700 Kč pro člena finanční a kontrolního výboru.
7) Záměr obce č.013/13 o bezúplatném převodu poz.parc. č.988 o výměřě 180 m2 od ÚZSVM a
bezúplatný převod poz.parc.č. 551/12 o výměře 1 229 m2 od SPÚ.
8) Záměr obce č.014/13 o odkoupení částí poz.parc.č.339, 379, 363 a části poz.parc.č.24/2
zasahujících do stavby rybníka v k.ú.Lipová Lhota.

III.
Obecní zastupitelstvo
rozhodlo
1)
2)
3)

4)
5)

O poskytnutí příspěvku ve výši 7,5 tis. Kč na rok 2014 pro p.Houdka za služby obyvatelům zásobování potravin v obci Vlkonice.
O ustanovení inventarizační komise v počtu 5 členů.
Zaslat žádost na KÚ v Klatovech ve věci opravy zápisu na LV 10001 pro zem.stavbu na
st.parc.č.72 o výměře 27 m2 na základě prošetření kupních smluv pod.č.j.NZ 340/92 ze dne
27.4.1992 a č.j. 991/2001 ze dne 5.11.2001 nedošlo k zápisu zem.stavby přístřešku pro LV 83.
O úhradě neinvestičních nákladů na předškolní docházku v MŠ Rabí za období září až prosinec
2012 ve výši 4 tis.Kč.
O darovací smlouvě s finanční podporou ve výši 5 tis Kč pro ZUŠ Vimperk.

IV.
Obecní zastupitelstvo
ukládá
1) Zajistit výrok inspekčního orgánu MK na rozhodnutí SPÚ v záležitosti pozastaveného záměru
oprav hřbitovních chodníků.
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