Usnesení č. 6
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 22. 04. 2011
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.

program jednání, zapisovatele a ověřovatelé zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění

schvaluje, že na samovýrobu pro občany Horního Dvořiště půjde 300 prm s tím, že na osobu
(rodinu) max. 30 prm v ceně 40 Kč/prm za jehličnaté stromy a 50 Kč/prm za listnaté stromy
1.3. občané Horního Dvořiště, v případě jejich zájmu mohou zažádat zastupitelstvo obce o dřevo
se slevou na novostavbu (střechu) či rekonstrukci střechy
1.4. smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.on Distribuce, a.s. na
uložení NN kabelů v pozemcích parc. č. 2611/10 a 2491/2 v k.ú. Horní Dvořišti
1.5. zamítnutí žádosti o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes stávající parc. č. 2433/2
ve prospěch vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 146 na st. parc. č. 170 vše v k.ú. Horní
Dvořiště z důvodu bezpečnosti a nerealizovatelnosti sjezdu dle platných zákonů
1.6.
30% spoluúčast na žádost o grant na živou kulturu a 30% spoluúčast na žádost o grant na
podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JČ kraje
1.7.
zřízení nového pracovního místa údržbáře obce, lesního dělníka
1.8.
rozpočtovou změnu č. 2/2011
1.9.
nápravná opatření vyplývající z přezkumu hospodaření provedeného KÚJČK
1.10. směrnici k používání sociálního fondu 1/2011 z 25. 2. 2011, která nabývá účinnosti dne 1. 1.
2011
1.11. sazbu 500,- Kč za výjezd JSDHO k soukromým účelům (preventivní pročištění kanalizace,
odčerpání studny, umytí bagru apod.)
1.12. informaci k možnosti zřízení dětského hřiště a její nové projednání při schvalování rozpočtu na
příští rok 2012

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

hospodaření v obecních lesích za rok 2010 a plán těžby na rok 2011, tak jak ho předložil a
přednesl OLH Žufa Pavel
informace o podaných žádostech o dotace, granty
informace o možnosti zřízení dětského hřiště
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
směrnici o přenechání obecního bytu do nájmu č. 7/2011 ze dne 25. 2. 2011, která nabývá
platnosti a účinnosti dne 01. 03. 2011
informaci o SLDB 2011
informaci o výstavě ve Valdštejnské jízdárně v Praze a souhlas s půjčením obecního praporu
na dobu výstavy
informaci o potřebě pořídit letní pneu na služební OA
informace o konání kulturních akcí v obci
informaci o programu příštího zastupitelstva obce

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
3.1.

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

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

zajistit označení služebního auta znakem a názvem obce
zažádat o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání
zjistit kolik by stálo uložení kabele VO do země v Lázeňské ulici současně při výkopových
pracích firmy E.on a.s. a v případě, že to bude 15000,- Kč, tak nechat tento kabel položit
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

4. Zastupitelstvo obce zamítá:
4.1.

financování jakýchkoliv nezbytných stavebních úprav spojených se zřízením soukromého
sjezdu k domu č.p.146 v Horním Dvořišti

Zapisovatel : Ing. Baudyšová Helena

Kemény Zdeněk
starosta obce

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

