ZÁPIS
č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 1. 2018

Místo konání
Začátek
Zasedání zahájil:
xxPřítomni:

Kancelář Obecního úřadu Budeč
18.00 h
Pavel Polák, starosta
Pavel Polák, Josef Pavlásek, Věra Křížová, Suk Stanislav, Dušan Tříletý,

Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Sušický Miloslav, Jan Šmíd
Pavel Polák
Josef Pavlásek, Suk Stanislav

Starosta obce pan Pavel Polák zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a
konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh programu:

1. Kontrola usnesení
2. SDH Budeč
3. Směrnice č. 1/2018 o cestovních náhradách
4. Žádost – demolice č. p. 27
5. Sypač

K návrhu programu jednání nemá nikdo z přítomných připomínky. Hlasování o programu
jednání jako celku: pro = 5x, proti = 0x, zdržel se = 0x. Program byl schválen.
Bod 1. programu:
Všechna usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 14/2017 ze dne 29. 12. 2017 byla splněna.
Bod 2. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního daru SDH Budeč ve výši
2 000,- Kč, současně schválilo návrh darovací smlouva. Návrh darovací smlouvy je přílohou
zápisu.
Hlasování o návrhu usnesení: pro = 5x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 1/2/Z-2018 bylo přijato.
Bod 3. programu:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 4. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce nemá připomínky k demolici domu č. p. 27 v obci Budeč.
V případě výstavby nového domu na pozemku p. č. 37/4 (místo stávajícího domu č. p. 27)
schvaluje zastupitelstvo obce připojení domu k obecní kanalizaci a vodovodu. Opětovná žádost o
prodej části pozemku p. č. 1755/2 v k. ú. Budeč bude projednána na dalším zasedání zastupitelstva
obce.
Hlasování o návrhu usnesení: pro = 5x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 2/2/Z-2018 bylo přijato.
Bod 5. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nákup sypače na údržbu chodníků v obci a vybralo
sypač MP 110 firmy Prodag Zlín v hodnotě 54 450,- Kč.
Hlasování o návrhu usnesení: pro = 5x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 3/2/Z-2018 bylo přijato.

