USNESENÍ č. 12/2011
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Buřenice, konaného dne 14. 10. 2011
od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Buřenice.
Zastupitelstvo obce Buřenice po projednání:
1.

schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva obce Buřenice.

2.

bere na vědomí provedení kontroly zápisu z jednání zastupitelstva dne 14. 9. 2011.

3.

schvaluje
1. zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu umístění společné žumpy na části
pozemku odděleném GP pro rozdělení pozemku č. plánu 142-558/2004, a to pozemku
KN parc. č. 1992/1 ost.plocha - ost. kom. (nově parc. č. 1992/39) ve vlastnictví obce ve
prospěch vlastníků pozemkůst.52/1 a st. 52/2. (6 pro)
2. prodej pozemku KN parc. č.1992/25 - zahrada a směnu částí pozemků oddělených GP
pro rozdělení pozemku č. plánu 142-558/2004, a to pozemku parc.č. 1992/1 ost.
plocha - ost. kom. (nově parc.č.1992/39) ve vlastnictví obce a části pozemku parc. č. st.
52/1 (nově parc. č. st. 52/6) ve vlastnictví manželů Tomicových, vše v obci a k.ú.
Buřenice, dle žádosti manželů Tomicových.(6 pro)
bere na vědomí
- provedení převedení odběru el. energie místní prodejny pod odběr obce Buřenice (odběrné
místo OÚ) ke dni 6. 10. 2011. Od tohoto data bude odběr el. energie prodejny hrazen obcí,
- vydání povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Buřenice
v Buřenicích, Babicích a Radějově do vod povrchových vodoprávním úřadem (MÚ Pacov)
s platností povolení do 31. 12. 2015,
- poskytnutí finančního příspěvku od Kraje Vysočina ve výši 11 tis. Kč na obnovu a
zajištění lesních porostů – umělá obnova sadbou – první,
- informaci starosty o zadání zpracování podkladů pro povolení k nakládání s vodami pro
obecní rybníky v Buřenicích (pasporty + manipulační řády) firmě Projektování
vodohospodář. staveb Pelhřimov s termínem plnění ještě v letošním roce,
- informaci starosty o spojeném územním a stavebním řízení stavby „Babice – obnova NN
pro VO“, které se uskuteční dne 25. 10. 2011 v Babicích čp. 14 od 10.00 hod.,
- informaci starosty o stavu uspořádání vlastnictví obce k pozemkům a stavbám – jsou
objednány geodetické práce u fy. Geodézie Pelhřimov (kaplička Babice, kolna JSDH
v Radějově, čerpací stanice posily vodovodu).

Vladimír Hrubý

Antonín Bárta
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