Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 12. 3. 2015 na OÚ v Budkově
Přítomni: František Řezník, Jan Ženíšek, Jaroslava Bošková, Jindřich Fridrich, Ing. Petr Hejhal,
Milada Kalčíková
Omluveni: Bohumil Helvich
Program:
1. Zahájení zasedání, schválení programu, program doplněn o sjednocení cen za prodej palivového
dřeva z obecního lesa
2. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Budkov
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Omluven: 1

Schváleno:

3. Projednání žádosti HZS Prachatice o poskytnutí finančního příspěvku. Zastupitelstvo obce rozhodlo
o neposkytnutí příspěvku
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Omluven: 1

Schváleno:

4. Projednání žádosti k dodatečnému stavebnímu povolení č .p. 19 v obci Budkov. Zastupitelstvo obce
nemá námitek k dodatečnému stavebnímu povolení
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Omluven: 1

Schváleno:

5. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej palivového dřeva pro občany obce Budkov a pro fyzické osoby,
které mají ve vlastnictví stavbu v obci Budkov. Cena je stanovena pro rok 2015 do 31. 12. 2015
I.
II.

Pro: 6

Jakost
Jakost

Kč
Kč

Proti:0

700,- m3
500,- m3

Zdržel se hlasování: 0

Omluven: 1

Schváleno:

6. Diskuze:
- informace starosty o rozpočtovém opatření 1/2015
- vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (vyvěšeno na úřední desce 12. 3. 2015)
- zaslání žádosti o rekonstrukci silnice III/14418 v obci Budkov
Zapsal: Jan Ženíšek

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….

…………………………………….

Jaroslava Bošková

Milada Kalčíková

USNESENÍ
zastupitelstva Obce Budkov č. 2/2015 ze dne 12. 3. 2015
Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje:
a) obecně závaznou vyhlášku 1/2015
b) neposkytnutí finančního příspěvku pro HZS Prachatice
c) projednání žádosti k dodatečnému stavebnímu povolení
d) prodej palivového dřeva pro občany obce a pro fyzické osoby vlastnící stavbu v obci Budkov
e) rozpočtové opatření 1/2015
2. bere na vědomí:
a) informace starosty o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
b) zaslání žádosti o rekonstrukci silnice III/14418

……………………………………………….

…………………………………………...

František Řezník

Jan Ženíšek

starosta

místostarosta

