Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 15.8.2012 na OÚ v Budkově
Přítomni: Ing. Josef Markytán, Ing. Petr Hejhal, Alena Bláhovcová, František Řezník, Blažena
Šíslová, Jindřich Fridrich, Ing. Otmar Rozsypal
Omluveni:
Program:
1. Zahájení zasedání a kontrola zápisu a usnesení ze zasedání ZO 8.8.2012.
2. Seznámení ZO se stavem běžného účtu k 12.8.2012 vedeného u ČS.

vzato na vědomí

3. Projednání faktury za svoz SKO v měsíci červenci 2012 (76 popelnic) od firmy TS Prachatice
Pro : 7
Proti : 0
Omluven : 0
schváleno
4. Projednání faktury za opravu křovinořezu od firmy MK Proles Prachatice
Pro : 5
Proti : 0
Omluven : 2

schváleno

5. Projednání členského příspěvku na akci Zlepšení stavu veřejných prostorv obcích mikroregionu
Vlachovo Březí II. etapa zasláno od mikroregionu vlachovo Březí.
Pro : 7
Proti : 0
Omluven : 0
schváleno
6. Seznámení zastupitelstva obce s dopisem MěÚ Prachatice k volbám do zastupitelstev krajů, které
se uskuteční 12.-13. října 2012. Byl projednán harmonogram jednotlivých úkolů k uskutečnění
voleb. Byl určen minimální počet členů okrskové volební komise pro volby na ÚD obce.
vzato na vědomí
7. Seznámení zastupitelstva obce s dopisem MěÚ Prachatice o vyjádření Souhlasu s provedením
ohlášené stavby - „ Stavební úpravy objektu č.p. 33 Budkov“
vzato na vědomí
8. Seznámení s průběhem koupě pozemku PK 716 díl 1a od p. Josefa Kouby – předáno k registraci.
vzato na vědomí
9. Informace o podpisu návrhu na vklad ke kupní smlouvě na díl pozemku 636/2 od úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
vzato na vědomí
10. Projednání stvzenek vyplácených za hotové za benzin a úhrada poplatku za podání návrhu na
vklad kupní smlouvy do KN.
Pro : 5
Proti : 0
Omluven : 2
schváleno

Zapsal: Ing. Petr Hejhal
Ověřovatelé zápisu :

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

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

USNESENÍ
zastupitelstva Obce Budkov č. 24/2012 ze dne 15.8.2012
Obecní zastupitelstvo:
1. schvaluje :
A/ Proplacení stvzenek vyplácených za hotové za benzin a úhrada poplatku za podání návrhu na
vklad kupní smlouvy do KN.
Pro : 7
Proti : 0
Omluven : 0
schváleno
B/ Fakturu za svoz SKO v měsíci červenci 2012 (76 popelnic) od firmy TS Prachatice
Pro : 7
Proti : 0
Omluven : 0
schváleno
C/ Fakturu za opravu křovinořezu od firmy MK Proles Prachatice
Pro : 5
Proti : 0
Omluven : 2
schváleno
D/ Úhradu členského příspěvku na akci Zlepšení stavu veřejných prostorv obcích mikroregionu
Vlachovo Březí II. etapa zasláno od mikroregionu vlachovo Březí.
Pro : 7
Proti : 0
Omluven : 0
schváleno

2. bere na vědomí:
A/ Výpis běžného účtu k 12.8.2012 vedeného u ČS.
B/ Informaci k volbám do zastupitelstev krajů, které se uskuteční 12.-13. října 2012. Byl projednán
harmonogram jednotlivých úkolů k uskutečnění voleb. Byl určen minimální počet členů okrskové
volební komise pro volby na ÚD obce.
C/ Souhlas s provedením ohlášené stavby - „ Stavební úpravy objektu č.p. 33 Budkov“
D/ Informaci s průběhem koupě pozemku PK 716 díl 1a od p. Josefa Kouby – předáno k registraci.
E/ Informaci o podpisu návrhu na vklad ke kupní smlouvě na díl pozemku 636/2 od úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.

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

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

