Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 25.1.2012 na OÚ v Budkově
Přítomni: Ing. Josef Markytán, Ing. Petr Hejhal, Alena Bláhovcová, Jindřich Fridrich, Blažena
Šíslová, František Řezník
Omluveni: Ing. Otmar Rozsypal
Program:
1. Zahájení a kontrola zápisu a usnesení ze zasedání ZO 18.1.2012.
2. Seznámení ZO se stavem běžného účtu k 22.1.2012 vedeného u ČS.

vzato na vědomí

3. Seznámení s obsahem dopisu geodetická kancelář Ing. Ivo Šafařík Písek Návrh na zahájení řízení
o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni pro kabel NN pan Markytán, paní
Šímová. Dopis byl zaslán na KÚ Prachatice
vzato na vědomí
4. Projednání protokolů o provedené inventuře majetku obce Budkov k 31.12.2011 a návrh na
vyřazení majetku a jeho likvidaci.
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
5. Projednání dopisu KÚ JK České Budějovice – Oznámení o vykonání přezkoumání hospodaření
obce Budkov 4.4.2012
vzato na vědomí
6. Informace od MěÚ Prachatice odbor stavebně správní o oprávnění zápisu dat do systému ISUI
vzato na vědomí
7. Je nutno provést opravu veřejného osvětlení u č.p. 32. Byla objednána firma Vácha Buk termín
30.1.-3.2. 2012
vzato na vědomí
8. Projednáno proplacení stvrzenek za poštovné firma Tauber Buštěhrad.
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1

schváleno

9. Pro zajištění garanta na provozování obecního vodovodu bylo navrženo uzavřít mandátní
smlouvu s panem Kuštou Prachatice. Projednání podmínek smlouvy zajistí starosta.
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
10. Na zasedání ZO se dostavil zástupce ZS Chlumany pan Aleš, který se zajímal o problémy
vztahu obce a ZS Chlumany. Navrhnul předpoklad pro budoucí nájemní smlouvu, pokud by se
uzavírala se ZS Chlumany. Z druhé strany byly vysloveny podmínky pro předání pozemků do
pronájmu. Vyjádřil předpokládaný souhlas se vzdáním se předkupního práva k pozemkům na díl
pozemku 636/2 v KÚ Budkov u Husince. Souhlas bude předán úřadu pro zastupování státu
pracoviště Prachatice. Pronájem pozemků bude řešen v průběhu roku 2012.
vzato na vědomí
Zapsal : Petr Hejhal

Ověřovatelé zápisu :

.....................................

........................................

USNESENÍ
zastupitelstva Obce Budkov č. 3/2012 ze dne 25.1.2012
Obecní zastupitelstvo:
1. schvaluje :
A/ Protokoly o provedené inventuře majetku obce Budkov k 31.12.2011 a návrh na vyřazení
majetku a jeho likvidaci. 31.12.2011protokolů o provedené inventuře majetku obce Budkov k
31.12.2011 a návrh na vyřazení majetku a jeho likvidaci.
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
B/ Objednávku opravy veřejného osvětlení u firmy Vácha Buk
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1

schváleno

C/ Proplacení stvrzenek za poštovné firma Tauber Buštěhrad.
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1

schváleno

D/ Pro zajištění garanta na provozování obecního vodovodu jednat o uzavření mandátní smlouvy s
panem Kuštou Prachatice.
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
2.bere na vědomí:
A/ Výpis z běžného účtu ČS ze dne 22.12012.
B/ Dopis geodetická kancelář Ing. Ivo Šafařík Písek Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu
práva odpovídajícího věcnému břemeni pro kabel NN pan Markytán, paní Šímová. .
C/ Dopis KÚ JK České Budějovice – Oznámení o vykonání přezkoumání hospodaření obce
Budkov 4.4.2012
D/ Informaci od MěÚ Prachatice odbor stavebně správní o oprávnění zápisu dat do systému ISUI
E/ Informaci o předpokladu vzdání se předkupního práva k pozemku 636/2 v kú Budkov u
Husince ve vztahu k ZS Chlumany a Možnost pronájmu zemědělských pozemků.

.....................................................
Ing. Petr Hejhal
místostarosta

......................................................
Ing. Josef Markytán
starosta

