USNESENÍ č. 13/2011
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Buřenice,
konaného dne 25.11. 2011 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ v Buřenicích

Zastupitelstvo obce Buřenice po projednání:
1.

schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva obce Buřenice.

2.

bere na vědomí provedení kontroly zápisu z jednání zastupitelstva dne 14.10. 2011.

3.

schvaluje
- změnu rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 4 ze dne 25. 11. 2011 v příjmové a výdajové
části rozpočtu,
- poskytnutí příspěvku SHČM, okrsku Košetice na činnost v r. 2011 v celkové výši 2 000 Kč,
- navýšení neuhrazených místních poplatků při jejich vyměření o 100 Kč, počínaje výměry na
neuhrazené poplatky za r. 2011,
- odprodej nefunkční dvoububnové rotačky (inv.č. OÚ-400011,) rok pořízení 1995, nejvyšší
nabídce, s tím, že minimální nabídková cena bude 1 000 Kč,
- vyřazení nepotřebného majetku „Urbanistická studie“ (inv.č. OÚ-N00007) z r.2003 z důvodu
její morální zastaralosti,
- zrušení termínovaného vkladu a převod prostředků vkladu na spořící účet.
bere na vědomí
- zápis o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce za r. 2011 Krajským úřadem,
odborem kontroly dne 7. 11. 2011 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky ,
- provedení změn rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 1 a č. 2 ve výdajové i příjmové části,
- zprávu finančního a kontrolního výboru o provedených kontrolách dne 11. 11. 2011,
- příkaz starosty k provedení inventarizací veškerého majetku a závazků ke dni 31. 12. 2011,
- dopis Jednoty COOP s výsledkem hospodaření místní prodejny k 30. 9. 2011,
- oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Pelhřimov o obnově
katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
v katastrálním území Buřenice v období leden až prosinec 2012,
- informaci starosty o vyúčtování akce POV 2011 „oprava KD Radějov“ s poskytnutou dotací
z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 111 000 Kč. Veřejnosprávní kontrolu podpořené akce
provede Kraj dne 9. 12. 2011,
- informaci starosty oprohlídce obecních rybníků odborem ŽP MÚ Pacov v rámci technicko
bezpečnostního dohledu dne 15. 11. 2011 – závěr: bezpečný provozuschopný stav,

-2 - informaci starosty o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu
„Babice – obnova NN pro VO“, investor obec Buřenice. Dispoziční změny umístění sloupů VO
dle připomínek občanů při místním šetření budou řešeny v rámci skutečného provedení stavby,
- informace starosty o zahájení stavby E.ON„Obnova NN v Babicích“ – dodavatel PTE Tábor.
Obec poskytne prostor hasičárny v Babicích k uložení dodávek.

Vladimír Hrubý

Antonín Bárta
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