Usnesení č. 5
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 23. 02. 2011
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatelé zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění
pozastavit veškeré práce na žádosti o dotace z programu ROP Jihozápad na akci
„rekonstrukce místní komunikace – k prvnímu mostu“
neuzavřít mandátní smlouvu s firmou Garanta CZ a.s.
stanovuje, že pořizovací cena hospodářské části je 1/3 z celkové pořizovací ceny
(20 902,- Kč) zaokrouhlená na celé koruny tj. 6 967,- Kč
rozpočtovou změnu č. 1/2011
vydávání periodického tisku „obecní zpravodaj – Horňáček“

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

navýšení nájemného v obecních bytech o DPH od 1. 7. 2011 včetně přepočítání sazeb
v jednotlivých kategoriích bytů za m2 tak, aby tato částka byla zaokrouhlena na celé
koruny
informace o plánované kontrole z Krajského úřadu
informace o zaktualizování vnitřních směrnic včetně nové směrnice o používání
služebního automobilu
informace o písemnosti starosty obce občanům ohledně psích exkrementů
informace o došlých anonymních e-mailech na obecní úřad
informace ohledně návštěvy pana Jandáka, poslance ČR
informace o konání příštího zastupitelstva obce

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

pozvat na zasedání obecního zastupitelstva firmu PRVOK, s. r. o. (v jarních měsících
2011)
zajistit označení služebního auta znakem a názvem obce
vypracovat ve spolupráci s hospodářkou do příštího zasedání zastupitelstva obce
výhledový rozpočtový plán na následující čtyřleté období
sehnat ve spolupráci s místostarostou zahraničního partnera k žádosti o dotace
„Obnova křížové cesty“
zažádat ve spolupráci s místostarostou o dotace na akci „Obnova křížové cesty“ –
spoluúčast obce max. 15 %
zažádat ve spolupráci s místostarostou o dotace na poslední zastavení „Kaple“ na
kopci Kuželka (Kalvárie) – spoluúčast obce max. 40 %
vyvolat ve spolupráci s místostarostou jednání ohledně odkoupení drážních
pozemků parc. č. 45/1 a 45/8 v k. ú. Český Heršlák

4. Zastupitelstvo obce ukládá hospodářce obce:
4.1.
4.2.

seznámit v zákonné lhůtě nájemníky obecních bytů o navýšení nájemného o DPH od
1. 7. 2011 – splněno, rozesláno v měsíci v březnu
vypracovat ve spolupráci se starostou do příštího zasedání zastupitelstva obce
výhledový rozpočtový plán na následující čtyřleté období

5. Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

sehnat ve spolupráci se starostou zahraničního partnera k žádosti o dotace „Obnova
křížové cesty“
zažádat ve spolupráci se starostou o dotace na akci „Obnova křížové cesty“ –
spoluúčast obce max. 15 %
zažádat ve spolupráci se starostou o dotace na poslední zastavení „Kaple“ na kopci
Kalvárie – spoluúčast obce max. 40 %
vyvolat ve spolupráci se starostou jednání ohledně odkoupení drážních
pozemků parc. č. 45/1 a 45/8 v k. ú. Český Heršlák

Zapisovatel : Ing. Baudyšová Helena

Kemény Zdeněk
starosta obce

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

