ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Býšovec konaného dne 5.6. 2014 od 19,00hod v obecním
domě ve Smrčku
Přítomni: Petr Pecina, František Křenek, Tomáš Uhlíř, Jiří Martínek, Petr Štoudek, Stanislav
Martinek,
Omluveni: František Smolík

Program: 1.Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Plnění úkolů plynoucích z rozpočtu 2015
5. Schválení rozpočtových změn
6. Různé záležitosti obce
7. Diskuze
8. 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. Jiří Martínek ,ověřovatelé zápisu - p,
František Křenek a p. Petr Pecina
Ad4)

Zastupitelstvo schválilo postup při plnění rozpočtu roku 2015
pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo rozpočtové změny dle přiložené
dokumentace, která je součástí tohoto zápisu
Pro 6

Ad6)

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo neschválilo záměr prodat les o celkové výměře cca 9 ha
Pro 1

proti 3

zdržel se 2

Ad6) Zastupitelstvo schválilo pronájem pozemku KU Smrček p.č.332/1 za cenu 50 haléřů
za metr čtvereční panu Rakusovi
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad6) Zastupitelstvo projednalo a schválilo následující změnu: dotace na pořízení vlastního
zařízení pro příjem televizního signálu ve výši 1000 kč na bytovou jednotku, která byla
odsouhlasena v usnesení 43/07/2014 se mění na DAR, který bude poskytnut ve stejné výši a
za stejných podmínek
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad6) Zastupitelstvo projednalo a zamítlo zpoplatněnou preferenci obecních internetových
stránek společností Google
pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad6) Zastupitelstvo projednalo a schválilo zapojení do projektu OSIN o společném nákupu
energií, který je zpoplatněn částkou 1 000 kč
Ad6) Zastupitelstvo projednalo a schválilo částku 200 kč za hodinu + pohonné hmoty za
pronájem obecního sekacího traktoru
Ad6) Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci kontejneru na odpadky ve Smrčku, kterou
provede pan Štoudek
Ad7)

Do diskuze se nepřihlásil nikdo

Ad8) Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20:15hod
ukončil

Ověřovatelé zápisu:

Starosta

František Křenek , Petr Pecina
Zapsal: Jiří Martínek

Tomáš Uhlíř

