ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Býšovec konaného dne 23. 2. 2015 od 18:00hod v
obecním domě v Býšovci
Přítomni: Petr Pecina, František Křenek, Tomáš Uhlíř, Petr Štoudek, Stanislav Martinek,
František Smolík
Omluveni: Jiří Martinek

Program: 1.Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Plnění úkolů plynoucích z rozpočtu
5. Různé záležitosti obce
6. Diskuze
7. Závěr

ad1) Starosta p. Uhlíř přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem a zahájil
zasedání obecního zastupitelstva.
Ad2)

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad3) Zastupitelstvo provedlo volbu zapisovatele: p. Stanislav Martinek ,ověřovatelé zápisu
– p. Petr Pecina a p. František Křenek
Ad4)

Zastupitelstvo schválilo postup při plnění rozpočtu roku 2015
pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo ve výběrovém řízení na rekonstrukci elektroinstalace v obecním domě
v Býšovci hlasováním vybralo ze dvou nabídek. Jako zhotovitel byla vybrána firma pana
Němce před nabídkou firmy pana Peši.
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo ve výběrovém řízení na opravu křížků (3ks) a památníku (1ks)vybralo
jako zhotovitele kamenictví pana Miroslava Bučka před nabídkou pana Cvrkala.
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Téma bioodpadu zatím nedořešeno, proběhnou jednání s TS Bystřice n. P. a
Mikroregionu Bystřicko i Pernštejn.
Ad5) Pronájem pozemku p.č.332/1 k.ú. Smrček panu Jaroslavu Rakusovi jr zůstává
otevřeno, je třeba stanovit cenu pronájmu za m2.
Ad5) Obec Býšovec se nepřipojí k mezinárodní kampani ,,VLAJKA PRO TIBET“.
Ad5) Žádost p. Milana Havlíčka , p. Františka Havlíčka a p. Ludmily Havlíčkové o
svépomocné zpevnění obecní cesty p.č.468 mezi p.č. 249 a p.č. 247/2 v k.ú. Smrček byla
projednána zastupitelstvem se závěrem: Zastupitelstvo nemá námitek proti svépomocnému
zpevnění části obecní cesty žadateli.
Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost SDH Býšovec o finanční příspěvek ve výši
cca 60 000,- na výrobu vlajky SDH z rozpočtu obce na rok 2016.
pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad6) Do diskuze se nepřihlásil nikdo

Ad7) Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19:55hod
ukončil

Ověřovatelé zápisu:
Petr Pecina
František Křenek

Starosta

Zapsal:Stanislav Martínek

Tomáš Uhlíř

