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Usnesení č. 3
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 10.12.2010

1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.1.

členy finančního výboru p. Noska Jaromíra, pí. Šístkovou Danielu a členy kontrolního
výboru p. Korcha Josefa a p. Ing. Frka Radka

1.2.

zřízení sportovně kulturní komise a její personální složení: předseda – p. Lendacký
Michal, členi – sl. Mgr. Štoudková Tereza, p. Kreml Luboš

1.3.

k provádění zimní údržby 2010/11 firmu HDRB, s. r. o. zastoupenou jednatelem p.
Bendou Tomášem

1.4.

v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši takto:
• odměna člena zastupitelstva
500 Kč měsíčně
• odměna předsedy výboru (komise)
400 Kč měsíčně
• odměna člena výboru (komise)
300 Kč měsíčně
• místostarosty
6000 Kč měsíčně

1.5.

cenu vodného na rok 2011 ve výši 28,62 + pevná složka 415 Kč a dále cenu stočného
na rok 2011 ve výší 41,46 Kč + pevná složka stočného 584 Kč

1.6.

rozpočtovou změnu č. 5/2010

1.7.

rozpočet obce na rok 2011, závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy

1.8.

rozpočet DSO Vyšebrodsko na rok 2011

1.9.

zveřejňovat zápisy ze zasedání zastupitelstva obce na úřední desce v případě, že to
bude v souladu se zákonem a umožní to kapacita úřední desky

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1.

záměr firmy Agro Mambak, s. r. o. k výstavbě nového kravína

2.2.

termín konání příštího zastupitelstva

2.3.

zprávu o předání Betlémského světla

2.4.

vyhlášku o čištění a kontrole komínů – nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

2.5.

zprávu o stanovení a složení inventarizačních komisí
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3. Zastupitelstvo obce ukládá:
3.1.

starostovi obce uzavřít s firmou HDRB s.r.o. smlouvu o dílo na provádění zimní
údržby 2010/11

3.2.

starostovi obce přepracovat do příštího zasedání zastupitelstva obecně závazné
vyhlášky v souladu s novým daňovým řádem

3.3.

starostovi obce požádat o dotace z POV na akci Rekonstrukce zasedací místnosti
včetně dovybavení se spoluúčastí obce 100 000 Kč

3.4.

starostovi obce uzavřít novou nájemní smlouvu s úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových na kostel za stávajících podmínek

3.5.

pozvat na zasedání obecního zastupitelstva firmu PRVOK, s. r. o. (v jarních měsících
2011)

Zapisovatel : Ing. Frk Radek

Kemény Zdeněk
starosta obce

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

