Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 25.7.2012 na OÚ v Budkově
Přítomni: Ing. Josef Markytán, Ing. Petr Hejhal, Alena Bláhovcová, Jindřich Fridrich, František
Řezník, Blažena Šíslová, Ing. Otmar Rozsypal
Omluveni:
Program:
1. Zahájení zasedání a kontrola zápisu a usnesení ze zasedání ZO 18.7.2012.
2. Seznámení ZO se stavem běžného účtu k 22.7.2012 vedeného u ČS.

vzato na vědomí

3. Projednání faktury za odběr elektřiny obce Budkovza období od 30.6.2011 do 10.7.2012 od firmy
E-ON Energie. a.s. České Budějovice
Pro : 7
Proti : 0
Omluven : 0
schváleno
4. Projednání faktury za odvoz tříděného odpadu platy ze dne 7.6.2012
Pro : 7
Proti : 0
Omluven : 0

schváleno

5. Projednání nabídky k odprodeji zemědělských pozemků o celkové výměře 34.426 m2 ležících v
k.ú. Budkov u Husince ve vlastnictví p. Tomáše Kudrleho bytem Řevnice prostřednictvím D&D
reality Řevnice
vzato na vědomí
6. Projednání nabídek na zhotovení grafických návrhů na obecní znak, vlajku pečeť a znak. Doplnit
informace
vzato na vědomí
7. Informace o jednání se stavebním úřadem Prachatice o doplnění projektové dokumentace a
projektu na rekonstrukci objektu č.p. 33 v Budkově
vzato na vědomí
8. Informace o průběhu zemních prací pod kulturním domem

vzato na vědomí

9. Projednání stvzenek vyplácených za hotové za olej do benzinu, poštovné a nože do sekačky
Pro : 7
Proti : 0
Omluven : 0
schváleno
10. Informace o termínu konání přeskumu hospodaření obce

Ověřovatelé zápisu :

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

vzato na vědomí

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

USNESENÍ
zastupitelstva Obce Budkov č. 22/2012 ze dne 25.7.2012
Obecní zastupitelstvo:
1. schvaluje :
A/ Fakturu za odběr elektřiny obce Budkovza období od 30.6.2011 do 10.7.2012 od firmy E-ON
Energie. a.s. České Budějovice
Pro : 7
Proti : 0
Omluven : 0
schváleno
B/ Fakturu za odvoz tříděného odpadu platy ze dne 7.6.2012
Pro : 7
Proti : 0
Omluven : 0

schváleno

C/ Proplacení stvzenek vyplácenýc za hotové za olej do benzinu, poštovné a nože do sekačky
Pro : 7
Proti : 0
Omluven : 0
schváleno

2. bere na vědomí:
A/ Výpis běžného účtu k 23.7.2012 vedeného u ČS.
B/ Nabídku k odprodeji zemědělských pozemků o celkové výměře 34.426 m2 ležících v k.ú.
Budkov u Husince ve vlastnictví p. Tomáše Kudrleho bytem Řevnice prostřednictvím D&D reality
Řevnice
C/ Nabídku na zhotovení grafických návrhů na obecní znak, vlajku pečeť a znak.
D/ Informaci o průběhu zemních prací pod kulturním domem
E/ Informaci o termínu konání přeskumu hospodaření obce

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

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

