Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 21.3.2012 na OÚ v Budkově
Přítomni: Ing. Josef Markytán, Ing. Petr Hejhal, Alena Bláhovcová, Jindřich Fridrich, Blažena
Šíslová, František Řezník, Ing. Otmar Rozsypal
Omluveni: --Program:
1. Zahájení zasedání a kontrola zápisu a usnesení ze zasedání ZO 14.3.2012.
2. Seznámení ZO se stavem běžného účtu k 18.3.2012 vedeného u ČS.

vzato na vědomí

3. Projednání dopisu firmy Rumpold Vodňany ve kterém žádá o vyplnění- potvrzení informací
„ Základní popis odpoadu pro přijetí na skládku“ firmy Rumpold 1 Vodňany s.r.o. Tento doklad je
nutný pro přijetí odpadu z „kontejneru na nebezpečný odpad“ na skládku.
vzato na vědomí
4. Seznámení ZO s průběhem plateb místních poplatků. S rozsahem dosud nesplacených poplatků
seznámila účetní paní Bláhovcová
vzato na vědomí
5. Projednání faktury za odvoz kontejneru na tříděný odpad (28.2.2012) od firmy Rumpold
Vodňany
Pro : 7
Proti : 0
Omluven : 0
schváleno
6. Informace starosty o zahájení prací firmou Geoplan na zaměření: Objektu rozvodu potrubí k vrtů
obecního vodovodu před mostem směr Chocholatá Lhota, zaměření části komunikace 626/20 a
840/3 a 840/1 v rozsahu pozemků zabraných komunikací, které jsou ve vlastníctví dalších osob za
úšelem zjištění plochy pro potřeby odkupu.
vzato na vědomí

Ověřovatelé zápisu :

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

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

USNESENÍ
zastupitelstva Obce Budkov č. 9/2012 ze dne 214.3.2012
Obecní zastupitelstvo:
1. schvaluje :
A/ Fakturu odvoz kontejneru na tříděný odpad (28.2.2012) od firmy Rumpold Vodňany
Pro : 7
Proti : 0
Omluven : 0
schváleno

2. bere na vědomí:
A/ Výpis běžného účtu k 18.3.2012 vedeného u ČS.
B/ Dopis firmy Rumpold Vodňany ve kterém žádá o vyplnění- potvrzení informací „ Základní
popis odpoadu pro přijetí na skládku“ firmy Rumpold 1 Vodňany s.r.o. Tento doklad je nutný pro
přijetí odpadu z „kontejneru na nebezpečný odpad“ na skládku.
C/ Zprávu o průběhu plateb místních poplatků v rozsahu dosud nesplacených poplatků.
D/ Informaci starosty o zahájení prací firmou Geoplan na zaměření: Objektu rozvodu potrubí k
vrtů obecního vodovodu před mostem směr Chocholatá Lhota, zaměření části komunikace 626/20 a
840/3 a 840/1 v rozsahu pozemků zabraných komunikací, které jsou ve vlastníctví dalších osob za
úšelem zjištění plochy pro potřeby odkupu.

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

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

