OBEC BUDKOV
ZÁPIS č. 10/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV KONANÉHO V
KANCELÁŘI OÚ BUDKOV 16. 11. 2016 OD 18: 00 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Řezník
Přítomni členové ZO: dle prezenční listiny 6, omluven 1
Starosta obce pan F. Řezník zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání
a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Navržený program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Pronájem KD Budkov část restaurace
Rozpočtový výhled
Smlouva o výkonu správy lesního hospodáře
Záměr na pronájem pozemků
Plán inventur na rok 2017
Informace starosty o činnosti, různé
Usnesení, závěr

Starosta obce navrhl doplnění programu o jeden bod ---- jako bod9 Výměna hydrantů
a zařazení bodu usnesení jako bod 10

1. ZO pověřilo zápisem Petra Hejhala a ověřením zápisu Vlastimila Osvalda a

Jindřicha Fridricha ( schváleno 6 hlasy)
2. ZO navržený program schválilo ( schváleno 6 hlasy)
3. Pronájem KD Budkov část restaurace – Na záměr vyhlášený nebyla do

9.11.2016 učiněna žádná nabídka. - Vzato na vědomí
4. Předložen rozpočtový výhled na roky 2018-2019 v objemu 2.130.000,-Kč pro

rok 2018 a pro rok 2019 v objemu 2.251.000,-Kč
Výsledek hlasování:

pro 6 hlasů

Usnesení č.4 bylo schváleno

proti 0 hlasů

zdrželi se 0 hlasů

5. Smlouva o výkonu správy lesního hospodáře. Pro rok 2017 uzavřít slouvu na

dobu určitou s novým lesním hospodářem p . Kovařík. Smlouva se v případě
shody s obcí prodlouží.
Výsledek hlasování:

pro 6 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželi se 0 hlasů

Usnesení č.5 bylo schváleno
6. Záměr na pronájem pozemků – Lesy České republiky středisko Lesní školka

Budkov žádá o prodloužení původní smlouvy ze dne 2.1.1997 na dobu 15 let
na nájem pozemky parc.č. 420, 421/1, 421/2, 825, 819 vše v k.ú. Budkov. Na
prodloužení smlouvy bude zveřejněn záměr.
Výsledek hlasování:

pro 6 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželi se 0 hlasů

Usnesení č.6 bylo schváleno
7. Plán inventarizace majetku obce k 31.12.2016 byl přednesen starostou a

jmenována inventurní komise. Vzato na vědomí
8. Informace starosty o činnosti, různé

Výzva k místnímu šetření k úpravám na pozemku 662/1 proběhne 29.1.2016
SDH Budkov podalo své požadavky pro rozpočet obce na rok 2017
14.1.2017 se koná výroční členská schůze SDH Budkov
Zveřejnění rozpočtu DSO Vlachovo Březí
Rozpočtové opatření č.12/2016 schváleno starostou
Vzato na vědomí
9. Usnesení závěr – po schválení usnesení bylo zasedání ZO ukončeno v 19:45

V Budkově dne 16.11. 2016 Zapsal: Petr Hejhal

Ověřovatelé zápisu: Vlastimil Osvald

starosta: Řezník František

Jindřich Fridrich

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV K ZÁPISU č .10/2016
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 6 z 7 členů ZO
Určuje ověřovatele zápisu
1./

Vlastimila Osvalda a Jindřicha Fridricha

( 6 hlasů pro)

Schvaluje
2./ Program zasedání

( 6 hlasů pro)

4./ Rozpočtový výhled na roky 2018-2019 v objemu 2.130.000,-Kč pro rok 2018 a
pro rok 2019 v objemu 2.251.000,-Kč
pro 6 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželi se 0 hlasů

5./ Smlouva o výkonu správy lesního hospodáře. Pro rok 2017 uzavřít slouvu na
dobu určitou s novým lesním hospodářem p . Kovařík. Smlouva se v případě shody s
obcí prodlouží.
pro 6 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželi se 0 hlasů

6./ Záměr na pronájem pozemků – Lesy České republiky středisko Lesní školka
Budkov žádá o prodloužení původní smlouvy ze dne 2.1.1997 na dobu 15 let na
nájem pozemky parc.č. 420, 421/1, 421/2, 825, 819 vše v k.ú. Budkov.
pro 6 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželi se 0 hlasů

Bere na vědomí
3./ Záměr na pronájem KD Budkov část restaurace bez nabídky
7./ Plán inventarizace majetku obce k 31.12.2016
8./ Informace starosty
9./ Závěr: Jednání ukončeno v 19:45
V Budkově dne 16.11.2016

starosta: František Řezník

místostarosta: Ing. Petr Hejhal

