ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Býšovec konaného dne 21.9.2015 od 18,00hod v obecním
domě v Býšovci
Přítomni: Petr Pecina, František Křenek, Tomáš Uhlíř, Jiří Martínek, Petr Štoudek, Stanislav
Martinek, František Smolík
Omluveni:

Program: 1.Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Plnění úkolů plynoucích z rozpočtu 2015
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 7

proti 0

zdržel se 0

Ad3) Zastupitelstvo provedlo volbu zapisovatele: p. Jiří Martínek ověřovatelé zápisu - p,
Petr Štoudek a p. František Křenek
Ad4) Zastupitelstvo schválilo postup při plnění rozpočtu roku 2015
pro 7

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytování příspěvku
na částečnou úhradu neinvestičních výdajů Základní umělecké školy
Bystřice nad Pernštejnem
Pro 7

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvus městem Bystřice nad Pernštejnem o
zabezpečení provedení zápisů údajů do základního registru územní identifikace, adres a
nemovitostí, dále jen jako „RUIAN“
Pro 7

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo dotaci pro z.ú. STŔED Třebíč ve výši 1 KČ/
občan obce
Pro 7

zdržel se 0

proti 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo otevřený dopis Stanislava Dvořáčka a schválilo následující
postup: Obec nebude v této záležitosti činit žádné kroky, neboť nemá v tomto případě
žádnou pravomoc

Ad5)

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové změny dle přiloženého seznamu
Pro 7

zdržel se 0

proti 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo zhotovitelem lesního hospodářského plánu
společnost Lesprojekt Brno
Pro 7
Ad5)

zdržel se 0

proti 0

Zastupitelstvo projednalo následující stížnosti na činnost p. Kincla:
-

Nelegální podnikání
Nepovolený chov zvířat
Nadměrný hluk a zápach
Znečištění zdrojů pitné vody
Nepovolené umístění Katru
Nepovolený zábor
Nedostatečné zabezpečení pozemku

a schválilo postoupení výše uvedeného obci s rozšířenou působností Bystřice nad
Pernštejnem
Pro 7

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo Návrh na změnu „Pasportu místních komunikací
ve znění ze září 2015
Pro 7
Ad6)

proti 0

zdržel se 0

Do diskuze se nepřihlásil nikdo

Ad7) Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20:00hod
ukončil

Ověřovatelé zápisu:

Starosta

František Křenek , Petr Štoudek
Zapsal: Jiří Martínek

Tomáš Uhlíř

