z 1. ustanovujícího veřejného jednání OZ konaného dne 31.10.2014
Č.j 205/ 14
I.
Obecní zastupitelstvo
bere na vědomí
1)
2)
3)
4)

Finanční zprávu o hospodaření OÚ v Buděticích.
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva pro obec Budětice
Zprávu o činnosti OÚ
Žádosti a stížnosti občanů

II.
Obecní zastupitelstvo
schvaluje
1) A volí p. Hudu starostou obce
2) A volí p. Chmelíkovou místostarostou obce
3) Předsedu finančního výboru p. Frančíkovou, členy pí.Blažkovou a Pilcovou
4) Předsedu kontrolního výboru p. Kuderu, členy pí.Holečkovou a p. Hudu P
5) Schvaluje odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (místostarosta OZ, člen OZ,
předseda finančního výboru OZ, člen kontrolního výboru OZ) dle § 72 zákona o obcích v
maximální výši 15 371 ,- Kč dle Nařízení vlády č.37/2003 v platném znění od 7. listopadu 2014.
6) Odměny pro členy finančního a kontrolního výboru ve výši 700 Kč pro člena
7) Volební program na období 2014 až 2018
8) Rozpočtové opatření č.8,9
9) Smlouvu č.14174706 o poskytnutí podpory ze SFŽP – „Rekonstrukce rybníka Budětice“
10) Finanční částku 48 000 Kč jako příspěvek na topení pro občany starší 65 let
11) Finanční příspěvek ve výší do 10 tis Kč na tři dětské akce

III.
Obecní zastupitelstvo
rozhodlo
1) O počátku inventury složení a inventarizační komise
2) Pokácení suchého jilmu v obci Vlkonice a prořez stromoví u křížku
3) Zadat dendrologický posudek na 2 ks javoru 3 ks lip na návsi v obci Budětice
4) Zadat opravu podlahy fi Vichr v zasedací místnosti obecního úřadu Budětice
5) O opravě řízení traktoru a spojky na vozidle CAS 25
6) Zadat dokončení PD na KČOV Vlkonice
7) Doplnit výstroj a výzbroj pro JSDHO ve smyslu schváleného rozpočtu
8) Opravit kapli ve Vlkonicích a zajistit PD
9) Zhotovení kanálové mříže u č.p. 50
10) Zakoupení další odpadní nádoby ke hřbitovu
11) Zajisti instalaci silničních zrcadel do obce Budětice a Vlkonice

VI.
Obecní zastupitelstvo
ukládá
1)

Od ledna 2015 zhotovit nové pachtovní smlouvy na zemědělsky obhospodařované obecní
pozemky

___________________
HUDA Antonín
starosta

__________________
ing. Chmelíková
místostarosta

