Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 15.2.2012 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 zasedání a kontrola zápisu a usnesení ze zasedání ZO 1.2.2012.
2. Seznámení ZO se stavem běžného účtu k 5.2.a 12.2.2012 vedeného u ČS.
vzato na vědomí
3. Projednání faktury za služby Volný od společnosti Dial telecom za období od 1.1.2012 do
31.1.2012
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
4. Projednání faktury za telefon 388 320 449 od firmy Telefonica O2 Czech Republic a.s. Praha za
období 1.1.2012 do 31.1.2012
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
5. Projednání úhrady za samovýrobu palivového dřeva od p. Scherbanyuka – věcná správnost
ověřena p. Kaimlem.
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
6. Projednání dopisu MVČR Praha k registru práv a povinností – oznámení o registraci agendy dle
ust. §54 odst. 5 zákona o registraci agend
vzato na vědomí
7. Projednání dopisu MěÚ Prachatice odbor životního prostředí - Důležité oznámení o plnění
povinnosti za r. 2011 dané zákonem o odpadech prostřednictvím elektronického systému.
vzato na vědomí - zajistí starosta a místostarosta
8. Projednání dopisu MěÚ Prachatice odbor stavebně správní – Územní plán Dub – oznámení o
projednání návrhu zadání
vzato na vědomí
9. Informace byla zasláno potvrzení o zaregistrování smlouvy o věcném břemenu na kabel NN na
pozemku parc. č. 816 v k.ú. Budkov u husince ve prospěch p. Markytán Jaromír, p. Šímová z
katastrálního úřadu , pracoviště Prachatice.
vzato na vědomí
10. Projednání proplacení stvrzenek za nákup za hotové – poštovné a nákup elektromateriálu pro
zajištění vyhřívání prostoru vrtu proti zamrzání hlavního potrubí obecního vodovodu.
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
11. Projednání věcného zajištění podpory k zajištění masopustního průvodu obcí 18.2.2012
vzato na vědomí
12. Zveřejnit oznámení o čištění komínů kominík p. František Regál 4.3.2012 vzato na vědomí
13. Z důvodu trvání silných mrazů nebyla dosud dovezena drť do kontejnerů na posyp a zahájeny
práce na opravě veřejného osvětlení u č.p. 46.
vzato na vědomí
14. Informace o průběhu odkupu akcií
vzato na vědomí
15. Projednání stavu příprav na zajištění MDŽ
vzato na vědomí
16. Informace o stavu a způsobu možnosti placení vodného a stočného za r. 2011 a místních
poplatků za rok 2012
vzato na vědomí
17. Informace o požadavku úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – pracoviště
Prachatice k odkoupení podílu pozemku p.p.č. 636/2 v k.ú. Budkov
vzato na vědomí
18. Projednání nabídky od zástupce KB a.s. o možnosti zřízení běžného účtu. vzato na vědomí
19. Návrh obecně závazné vyhlášky obce Budkov stanovující pravidla pro pohybu psů na
veřejných prostranstvích zveřejnit od 15.2.2012 na ÚD
vzato na vědomí, zajistí starosta
Zapsal : Petr Hejhal
Ověřovatelé zápisu :

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

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

USNESENÍ
zastupitelstva Obce Budkov č. 5/2012 ze dne 15.2.2012
Obecní zastupitelstvo:
1. schvaluje :
A/ Fakturu za služby Volný od společnosti Dial telecom za období od 1.1.2012 do 31.1.2012
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
B/ Fakturu za telefon 388 320 449 od firmy Telefonica O2 Czech Republic a.s. Praha za období
1.1.2012 do 31.1.2012
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
C/ Úhradu za samovýrobu palivového dřeva od p. Scherbanyuka – věcná správnost ověřena p.
Kaimlem.
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
D/ Proplacení stvrzenek za nákup za hotové – poštovné a nákup elektromateriálu pro zajištění
vyhřívání prostoru vrtu proti zamrzání hlavního potrubí obecního vodovodu.
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
2. bere na vědomí:
A/ Výpis běžného účtu k 5.2.a 12.2.2012 vedeného u ČS.
B/ Dopisu MVČR Praha k registru práv a povinností – oznámení o registraci agendy dle ust. §54
odst. 5 zákona o registraci agend
C/ Dopis MěÚ Prachatice odbor životního prostředí - Důležité oznámení o plnění povinnosti za r.
2011 dané zákonem o odpadech prostřednictvím elektronického systému.
D/ Dopis MěÚ Prachatice odbor stavebně správní – Územní plán Dub – oznámení o projednání
návrhu zadání
E/ Potvrzení o zaregistrování smlouvy o věcném břemenu na kabel NN na pozemku parc. č. 816 v
k.ú. Budkov u husince ve prospěch p. Markytán Jaromír, p. Šímová z katastrálního úřadu ,
pracoviště Prachatice.
F/ Informaci o zajištění podpory k zajištění masopustního průvodu obcí 18.2.2012
G/ Informaci o čištění komínů kominík p. František Regál 4.3.2012
H/ Informaci o průběhu odkupu akcií ČS
I/ Informaci o požadavku úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – pracoviště
Prachatice k odkoupení podílu pozemku p.p.č. 636/2 v k.ú. Budkov
J/ Nabídku od zástupce KB a.s. o možnosti zřízení běžného účtu.
K/ Informaci o odložení dodávky drtě a zahájení opravy veřejného osvětlení v pozdějším termínu z
důvodu trvání velkých mrazů.
L/ Informaci o stavu příprav na zajištění MDŽ
M/ Informaci o stavu a způsobu možnosti placení vodného a stočného za r. 2011 a místních
poplatků za rok 2012.
3. ukládá:
A/ Zveřejnit návrh obecně závazné vyhlášky obce Budkov stanovující pravidla pro pohybu psů na
veřejných prostranstvích zveřejnit od 15.2.2012 na ÚD obce.

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

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

