Usnesení z 19. veřejného jednání OZ konaného dne 18.03.2022
Č.j. 35/2022/OB
I.
Obecní zastupitelstvo
bere
1)
2)
3)
4)

navědomí
Finanční zprávu o hospodaření OÚ.
Projednání rozpočtového opatření.
Vyhlášku č. 412/2021sb., o rozpočtové skladbě.
Zprávu o činnosti obce.

II.
Obecní zastupitelstvo
schvaluje
1) Zřízení míst na VVP.
2) Žádost pana Vejstrka na zhotovení vodovodní přípojky na st. par. 112/5, za
předpokladu schváleného územního souhlasu a zpracované projektové dokumentace,
na vlastní náklady.
3) Výroční zprávu o poskytování informací podle zák.č.106/1996 Sb, o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
4) Výsledek VZV na výběr zhotovitele na novostavbu ČOV a veřejné kanalizace Budětice
– I. etapa na základě výběrového řízení, a to: společnost VHS Consult s.r.o.
5) Podání a přejití dotace z Plzeňského kraje z programu PSOV – Revitalizace návsi
v Buděticích – II. Etapa.
6) Podání a přijetí dotace z Plzeňského kraje z programu Podpory turistických stezek a
venkovních cílů – Rozšíření výletního okruhu při Vintířově stezce – Budětice
7) Podání a přijetí dotace z Plzeňského kraje z programu Příspěvek na vybavení JSDHO
obcí
8) Výsledek VZV na výběr zhotovitele pro akci: Demolice objektů č.p. 13 a č.p. 14 –
Budětice – společnost D-beton s.r.o..
9) Bezúplatný převod pozemku parc. č. pozemek p. č. 286 v k.ú. Lipová Lhota - ostatní
plocha – ostatní komunikace, o výměře 8850 m2,
10) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 977 v k. ú. Vlkonice, obec Budětice, okres
Klatovy

III.
Obecní zastupitelstvo
rozhodlo
1) O neposkytnutí finančního příspěvku na provoz Linky bezpečí.
2) O prodeji části pozemku Romanu Blažkovi na základě znaleckého posudku – záměr
001/22.
3) O prodeji pozemku Václavě Tiché na základě znaleckého posudku – záměr 002/22.
4) O poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti Pk. – záměr 003/22.
5) O o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Budětice, KT, k Rabí – NN,
č. IE – 12-0008035/2/VB - záměr 004/22.

6) O prodeji pozemku 1429/3 o výměře 54 m2. Petru Hudovi na základě znaleckého
posudku - záměr 005/22.
7) O poskytnutí neúčelového finančního příspěvku na léčení včelstev ve výši 5 000 Kč.
záměr 006/22.

VI.
Obecní zastupitelstvo
ukládá
1) Pořízení plechové garáže do areálu Vlkonického koupaliště na uskladnění výzdoby a
komunálního materiálu.

___________________
Bohumil Kudera
starosta

__________________
Bc. Pavel Huda
místostarosta

