OBECNÍ ÚŘAD BUDKOV
ZÁPIS č .7/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV
KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ BUDKOV 3. 8. 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 8.6.2016.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 8.6.2016.
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./ Žádost o směnu /odkup/ pozemku p. č. 958 a odkup
pozemku p.č. 146 u domu č. 26
4./ Schválení dodavatele veřejné zakázky „ oprava plochy u
bytových domů“ .
5./ Ocenění významných životních událostí občanů obce –
zásady.
6./ Různé
7./ Informace starosty o činnosti.
8./ Usnesení, závěr
1)

ZO určilo ověřovatele zápisu
Fridricha.

Miladu Kalčíkovou a Jindřicha

( schváleno 7 hlasy)
2)

ZO
(schváleno 7 hlasy)

navržený

program

schválilo

3) ZO projednalo žádost Kateřiny Laudové ze dne 6. července 2016 o
možnost odkupu části pozemku p. č. 146 a část pozemku p. č. 958
v k.ú. Budkov u Husince, případně tuto část pozemku směnit.
Současně projednalo žádost Marie a Miroslava Mixových o koupi
pozemku před jejich domem č. 32 z důvodu parkování automobilů,
jedná se o pozemky ve vlastnictví obce.
Návrh usnesení: ZO schvalujezáměr na prodej výše uvedených
pozemků .
Výsledek hlasování:
hlasů

pro 0 hlasů

proti 7 hlasů

zdrželi se 0

Usnesení č.3 nebylo schváleno
4) ZO projednalo a následně schválilo na návrh výběrové komise ze dne
1. srpna 2016 dodavatele akce „ oprava plochy u bytových domů
Budkov“ firmu STRABAG a.s. PJ Prachatice s nejnižší nabídkovou
cenou 600 055 Kč včetně DPH.
Zápis výběrové komise tvoří přílohu č.1.
5) Návrh usnesení: ZO schvaluje dodavatele akce „ oprava plochy u
bytových domů Budkov“, firmu STRABAG a.s. PJ Prachatice s
nabídkovou cenou 600 055 Kč. Současně pověřuje starostu
podepsáním smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování : pro 7 hlasů
se 0 hlasů
Usnesení č. 4 bylo schváleno

proti 0 hlasů

zdrželi

5) Na základě novely zákona o obcích č. 106/2016 Sb. § 36 a, která
nabyla účinnost od 1. 7. 2016, ZO projednalo zásady oceňování
životních událostí svých občanů a navrhuje ocenit životní výročí
občanů Budkova
při dosažení věku 60, 70, 75, 80 a každý
následující rok finančním darem ve výši 800 Kč, osobním předáním
zastupiteli obce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh zásad oceňování občanů
Budkova.
Výsledek hlasování :
zdrželi se 0 hlasů

pro 6 hlasů

proti

1 hlasů

Usnesení č. 5 bylo schváleno
6) Různé - ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 a č. 8
7) Informace starosty - zpráva o průběžném hospodaření v lese ,
příjem 825 237 Kč, výdaje 361 795 Kč, žádostem občanů o
zakoupení palivového dřeva bylo vyhověno, v menším množství
bude možnost provést samovýrobu občany.
Stanovení minimálního počtu 4 členů okrskové volební komise pro
volby do zastupitelstev krajů.
Členové SDH pořádají v sobotu 13. srpna
letní posezení s
občerstvením před KD, všichni občané jsou srdečně zváni.
Po schválení usnesení bylo jednání ukončeno ve 19,00 hodin.

V Budkově dne 3.8. 2016 v 20.00 hod.
Zapsal: František Řezník

Ověřovatelé zápisu: Milada Kalčíková

Jindřich Fridrich

starosta: Řezník František

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV K ZÁPISU č .7/2016
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 z 7 členů ZO
Určuje ověřovatele zápisu
1./ Miladu Kalčíkovou, Jindřicha Fridricha
(7 hlasů pro)
Schvaluje
2./Program zasedání ZO,
( 7 hlasů pro)
3./ Dodavatele akce „ oprava plochy u bytových domů Budkov“ firmě
STRABAG a.s. PJ Prachatice
( 7 hlasů pro)
4./ Návrh zásad oceňování občanů Budkova.
( 6 hlasů pro )
Zamítá
5./ záměr na prodej části pozemku p. č. 146 a část pozemku p. č. 958
v k.ú. Budkov u Husince
( 0 hlasů pro, 7 hlasů proti)

Pověřuje starostu
6) Podepsat smlouvu o dílo s firmou STRABAG a.s. PJ Prachatice na akci
„ oprava plochy u bytových domů Budkov“
s nabídkovou cenou
600 055 Kč.
(7 hlasů pro)
Bere na vědomí
7./ Informace starosty
V Budkově dne 29.6. 2016
Ověřovatelé. Jindřich Fridrich

Milada Kalčíková

starosta: František Řezník

místostarosta: ing.P. Hejhal

