Usnesení č. 7
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 16. 06. 2011
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

program jednání, zapisovatele a ověřovatelé zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění
závěrečný účet obce za rok 2010
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.on Distribuce, a.s. na
uložení NN kabelů v pozemku parc. č. 2549/1 v k.ú. Horní Dvořišti
bezúplatný převod užitkového vozu Volkswagen Transporter
náklady, které obec vynaloží na překládku VO v ulici Lázeňská

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně nemovitostí

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

rozpočtovou změnu č. 3/2011
rozpočtovou změnu č. 4/2011
rozpočtovou změnu č. 5/2011
přijetí účelového úvěru na předfinancování akce Oprava křížové cesty do výše 500.000,- CZK
od ČSOB a jeho zajištění blankosměnkou
1.12. přijetí kontokorentního úvěru do výše 200.000,- CZK od ČSOB a.s. a jeho zajištění
blankosměnkou
1.13. opravu místních komunikací (K nádraží a k Prvnímu mostu) dle nabídky, kterou podala firma
Ertl Kaplice

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

informace o probíhající rekonstrukci NN rozvodů včetně obecního VO v ulici Lázeňská
pronájem rybníka „Pod stájemi“ na pozemku parc. č. 33/1 a 33/3 v k.ú. Horní Dvořiště
informaci o novém kronikáři
informaci o schváleném závěrečném účtu DSO Vyšebrodsko za rok 2010
informaci o konání příštího zastupitelstva obce

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
3.1.

pozvat na zasedání obecního zastupitelstva firmu PRVOK, s. r. o.

3.2.

požádat z Programu obnovy venkova 2012 o peníze na akci výměna oken na
obecním domě č.p. 34 v Horním Dvořišti a následně navýšit nájem
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu užitkového vozu Volkswagen Transporter

3.3.

Zapisovatel : Ing. Baudyšová Helena

Kemény Zdeněk
starosta obce
Poznámka:
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadě Horní Dvořiště.

