Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 22.8.2012 na OÚ v Budkově
Přítomni: Ing. Josef Markytán, Ing. Petr Hejhal, Alena Bláhovcová, František Řezník, Jindřich
Fridrich, Ing. Otmar Rozsypal
Omluveni: Blažena Šíslová
Program:
1. Zahájení zasedání a kontrola zápisu a usnesení ze zasedání ZO 15.8.2012.
2. Seznámení ZO se stavem běžného účtu k 19.8.2012 vedeného u ČS.

vzato na vědomí

3. Projednání faktury za svoz 2 ks kontejnerů sklo a 2ks kontejnerů plasty od firmy Rumpold
Vodňany v měsíci červenci 2012 (17.7. sklo 2x, 3.7. a 18.7 plast)
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
4. Seznámení ZO s obsahem sdělení ÚPZSVM o předání návrhu na vklad a kupní smlouvy k
pozemku 636/2 na KÚ pracoviště Prachatice.
vzato na vědomí
5. Projednání žádosti E-ON ČR s.r.o. České Budějovice - „ Upozornění vlastníkům či uživatelům
nemovitostí na ořez případně odstranění dřenin zasahujících do rozvodů NN
vzato na vědomí, zveřejněno na ÚD
6. Projednání vyúčtování pojistného na majetek obce na rok 2012. Smlouva k 12.9. 2012 beze
změn, aktualizace po dokončení rekonstrukce č.p. 33
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
7. Seznámení zastupitelstva obce s dopisem MěÚ Prachatice o vyjádření Souhlasu s provedením
ohlášené stavby - „ Budkov úprava NN č.p.29 na pozemku p.č.816 v k.ú. Budkov“
vzato na vědomí
8. Žádost pana Škabrouda - bytem Chlumany na zapůjšení sálu pro soukromou oslavu. Zapůjčení
sálu za částku 700 kč a zajištění úklidu.
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
9. Projednání zápisu z provedené dílčí kontroly hospodaření obce Budkov provedené pracovníkem
KÚ JK ekonomické oddělení metodiky a kontroly.
vzato na vědomí

Zapsal: Ing. Petr Hejhal
Ověřovatelé zápisu :

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

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

USNESENÍ
zastupitelstva Obce Budkov č. 25/2012 ze dne 22.8.2012
Obecní zastupitelstvo:
1. schvaluje :
A/ Fakturu za svoz 2 ks kontejnerů sklo a 2ks kontejnerů plasty od firmy Rumpold Vodňany v
měsíci červenci 2012 (17.7. sklo 2x, 3.7. a 18.7 plast)
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
B/ Vyúčtování pojistného na majetek obce na rok 2012. Smlouva k 12.9. 2012 beze změn,
aktualizace po dokončení rekonstrukce č.p. 33
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
C/ Žádost pana Škabrouda - bytem Chlumany na zapůjšení sálu pro soukromou oslavu. Zapůjčení
sálu za částku 700 kč a zajištění úklidu.
Pro : 6
Proti : 0
Omluven : 1
schváleno
2. bere na vědomí:
A/ Výpis běžného účtu k 19.8.2012 vedeného u ČS.
B/ Sdělení ÚPZSVM o předání návrhu na vklad a kupní smlouvy k pozemku 636/2 na KÚ
pracoviště Prachatice.
C/ Souhlas s provedením ohlášené stavby - „ Budkov úprava NN č.p.29 na pozemku p.č.816 v k.ú.
Budkov “
D/ Žádost E-ON ČR s.r.o. České Budějovice - „ Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
na ořez případně odstranění dřenin zasahujících do rozvodů NN
E/ Zápis z provedené dílčí kontroly hospodaření obce Budkov provedené pracovníkem KÚ JK
ekonomické oddělení metodiky a kontroly.

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

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

