ZÁPIS A USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV
č. 2 /2022
Doba konání: čtvrtek 31.března 2022 od 18:00 hodin
Zasedání řídil: starosta obce Ing. Petr Hejhal
Přítomni členové ZO: dle prezenční listiny 4 ze 7 viz. příloha1
Místo konání: obec Budkov – zasedací místnost obecního úřadu
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Žádosti o příspěvek Linka Bezpečí
Nabídka na rekonstrukci internetových stránek
MDŽ 2022
Informace
Usnesení, závěr

1. Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a
konstatoval, že je přítomno 4 členové zastupitelstva a 2 omluveni. Zastupitelstvo
je usnášeníschopné. Určuje zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatel Petr Hejhal, Ověřovatelé – Vlastimil Osvald, Jindřich Fridrich.
2. Schválení programu. Zastupitelstvu obce byl přednesen návrh programu
k projednání. Nebyly navrženy změny ani body na doplnění.
Pro
4
Proti 0
Zdrželi se
0
- schváleno
3. Žádosti o příspěvek pro Linka Bezpečí, z.s. Dne 10.3.2022 podal zapsaný spolek
Linka bezpečí žádost o pokračování podpory v roce 2022 ve výši 2000,- Kč. Po
seznámení s výroční zprávou (2020) bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení: 2/2022/3 Zastupitelstvo Obce Budkov schvaluje příspěvek na
činnost Linka Bezpečí, z.s. se sídlem: Ústavní 95, 181 00 Praha 8 – Bohnice.
Pro
4
Proti 0
Zdrželi se
0
- schváleno
4. Nabídka na rekonstrukci internetových stránek. Na základě nabídky společnosti
Gallileo byl představen informační materiál, vzorové stránky obcí, které firma již
zpracovala. Starosta seznámil s prezentací administrace. Byla představena
cenová nabídka zpracování 20500,- jednorázově a hosting 6900,-Kč ročně cena
je bez DPH. Na základě jednoduchosti obsluhy a zpracování podle platné
legislativy navrhla paní Mixová přijmout usnesení:
Návrh usnesení 2/2022 bod4: Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním a
převedením Internetových stránek ke správci Gallileo.
Během projednávání bodu se dostavil další člen zastupitelstva obce.
Pro
5
Proti 0
Zdrželi se
0
- schváleno
5. MDŽ Oslava tradičního dne žen která proběhla 19.3.2022 s odřeknutím hudby na
poslední chvíli ze zdravotních důvodů. Podařilo se zajistit náhradní. Vzhledek
k situaci Covid 19 byla nižší účast. Bylo konstatováno, že akce proběhla
s pozitivními ohlasy. Téměř vše je vyúčtováno a zaplaceno.
Vzato na vědomí.
6. Informace:
Probíhala těžba v lese očekáváme podklady pro fakturaci za dřevo.
Za práci při těžbě vyúčtováno 203 tis. Kč

Prořezávky a palivové dřevo bude v měsíci září.
Provedeno čištění komína kotelna KD
Na školení velitelů a strojníků pro JSDH byly přihlášeny 3 osoby.
Byl vyhlášen stav sucha a zákaz pálení ohňů
Byly zaslány podklady k přezkumu hospodaření
Byly zaslány smlouvy pro podporované subjekty a s výjimkou Charita Strakonice i
dokončeny a převedeny prostředky.
Vzato na vědomí.
7. Usnesení, závěr. Byla přijato usnesení pod body 2, 3, 4
Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hod.
V Budkově dne 31. března 2022

Ověřovatelé zápisu:

starosta: Ing. Petr Hejhal

Jindřich Fridrich

Zapsal: Petr Hejhal

Vlastimil Osvald

místostarosta: Marie Mixová

