OBECNÍ ÚŘAD BUDKOV
Z Á P I S č . 4/2 0 1 6
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ
BUDKOV 18. 5. 2016 OD 18:00 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Řezník
Přítomni členové ZO: dle prezenční listiny
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 20. 4. 2016.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 20. 4. 2016.
Starosta obce pan F. Řezník zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program
1./ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2./ Schválení programu
3./ Oplocení p. č. 663/2 – zadání dodavatele
4./ Uzavření smlouvy s Úřadem práce
5./ Samovýroba palivového dřeva – podmínky, cena
6./ Pronájem KD – podmínky, cena
7./ Nabídkové řízení na akci „rozšíření veřejného osvětlení „ .
8./ Informace starosty
9./ Usnesení, závěr

1) ZO určilo ověřovatele zápisu ing. Petra Hejhala a Jaroslavu Boškovou.
(schváleno 7 hlasy)
2) ZO před schválením programu, doplnilo program na návrh starosty o bod „oprava
chodníku před KD včetně výměny dlažby a terénních úprav“ následně byl program
schválen. (schváleno 7 hlasy)
3) ZO projednalo záměr oplocení p. č. 663/2 a posoudilo předložené cenové nabídky
oslovených 3 firem a po důkladném posouzení předložených nabídek byla vybrána
stavební firma EICHLER, s cenovou nabídkou 67 951 Kč včetně DPH – příloha č. 1
(schváleno 7 hlasy)

4) ZO posoudilo DOHODU o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací s Úřadem práce ČR, kontaktní pracoviště Prachatice a s textem
předložené DOHODY souhlasí – příloha č. 2. ( schváleno 7 hlasy)
5) ZO projednalo a následně schválilo záměr na podmínky a cenu za samovýrobu
palivového dřeva v lese ve vlastnictví obce. Stanovená cena za prostorový metr je
stanovena 100 Kč. Za podmínek, že lesní porost kde bude samovýroba provedena,
bude řádně uklizen a předán lesnímu hospodáři. (schváleno 7 hlasy).
6) ZO projednalo a následně schválilo cenu pronájmu a podmínky pronájmu KD. Cena za
pronájem je stanovena pro občany Budkova, majitele nemovitosti a místní spolky na
1 den 1000 Kč za restauraci a sál, za restauraci 500 Kč, pro ostatní 2000 Kč za
restauraci a sál a 1000 Kč za restauraci a na každý pronájem bude proveden odečet el.
energie. Na každý pronájem bude podána písemná žádost a zaplacena kauce 2000 Kč
za restauraci a sál a 1000 za restauraci, tato kauce bude vrácena po převzetí KD bez
závad na základě smlouvy o převzetí a předání. V topném období bude cena navýšena
o spotřebované palivo. Tato cena a podmínky pronájmu platí od 1. července 2016.
(Schváleno 6 hlasy, 1hlas proti návrhu)
7) ZO projednalo a následně schválilo záměr na vypsání nabídkového řízení na akci„rozšíření veřejného osvětlení“. Na tuto akci budou osloveny 4 firmy – ( Elektro
Vácha, Fiala, EICHLER a ELEKTRO STAV Strakonice). (schváleno 7 hlasy)
8) ZO projednalo a následně schválilo stavební akci – oprava chodníku před KD, včetně
výměny dlažby a terénních úprav. Na provedení akce bude oslovena stavební firma
EICHLER. (schváleno 7 hlasy)
9) Informace starosty
ZO bylo seznámeno s přípravou a organizačním zajištěním oslavy 80 let od založení
hasičského sboru.
ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2016
ZO vzalo na vědomí informaci o stavu hospodaření v obecních lesích.
ZO bylo seznámeno o provedení auditu, který bude proveden v pátek 20. května.
V Budkově dne 18. 5. 2016 v 20.00 hod.
Zapsal: Řezník František
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Hejhal, Jaroslava Bošková

místostarosta: Ženíšek Jan

starosta: Řezník František

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV K ZÁPISU č .4/2016
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 ze 7 členů ZO
Určuje ověřovatele zápisu
Ing. Petra Hejhala, Jaroslavu Boškovou
Schvaluje
1./ Program zasedání ZO. (7 hlasů pro)
2./ Zadání provedení oplocení p. č. 663/2 stavební firmě EICHLER.. (7 hlasů pro)
3./ DOHODU o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
(7 hlasů pro)
4./Podmínky a cenu samovýroby palivového dřeva (7 hlasů pro)
5./ Podmínky a cenu pronájmu KD s platností od 1. července 2016 (6 hlasů pro)
6./ Vypsání nabídkového řízení na akci – Rozšíření veřejného osvětlení. (7 hlasů pro)
7./ Opravu chodníku před KD, včetně výměny dlažby a terénních úprav, ( 7 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Obeslat 4 firmy ohledně nabídky na akci “Rozšíření veřejného osvětlení” (7 hlasů pro)
Bere na vědomí
1./ Rozpočtové opatření č. 4/2016
2./ Informace starosty
V Budkově dne 18. 5. 2016
Ověřovatelé. Ing. Petr Hejhal

Jaroslava Bošková

místostarosta: Jan Ženíšek

starosta: František Řezník

