Usnesení č. 9
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 06. 10. 2011
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatelé zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění
doplnění usnesení č. 7 bod 1.3. ze dne 16. 06. 2011 o větu - „bez výhrad“ a přijímá opatření

k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2010
1.4. že budoucí prodej majetku bude přesně specifikován od zveřejnění až po kupní smlouvu se
stejnými identifikátory (např. druh pozemku, výměra)
1.5.
smlouvu o úvěru č. 1026/11/5635 (úvěr na předfinancování akce Oprava Křížové cesty)
uzavřenou dne 24. 06. 2011 mezi ČSOB, a.s. a obcí Horní Dvořištěm a smlouvu o úvěru č.
1024/11/5635 (kontokorentní úvěr do výše 200.000,- CZK) uzavřenou dne 24. 06. 2011 mezi
ČSOB, a.s. a obcí Horní Dvořištěm
1.6.
rozpočtovou změnu č. 8/2011
1.7.
využívat obecní rozhlas ke komerčním účelům, jako je popřát a nechat zahrát oslavenci
k narozeninám nebo podávat informaci o pojízdné prodejně za poplatek 200,- Kč s tím, že
žádost musí být podána min. 1 týden dopředu
1.8.
užívat zrekonstruovanou zasedací místnost i ke komerčním účelům za úplatu, kterou nájemce
uhradí předem
1.9.
rekonstrukci VO od vily směrem k Hornímu Dvořišti, která spočívá v osazení 3 pouličních
lamp na které se nainstaluje i obecní rozhlas. Tyto práce provede firma Elsa CB, s.r.o. dle
předloženého rozpočtu
1.10. koupi pozemků parc. č. 45/1, 45/8, 45/9 a 45/11 v k.ú. Český Heršlák za cenu obvyklou
v daném místě a čase a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy

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

informaci o dokončení rekonstrukce zasedací místnosti
informaci o dokončeném převodu automobilu Volkswagen Transporter do majetku obce
informaci o nabídce firmy EXZAS s.r.o. s tím, že momentálně toto zařízení obec pořizovat nebude
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

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

požádat z Programu obnovy venkova 2012 o peníze na akci výměna oken v ZŠ Český Heršlák
oslovit nezávislého finančního poradce ohledně pojistných smluv obce
zpracovat směrnici pro užívání zasedací místnosti ke komerčním účelům
provést průzkum trhu a možnosti získání dotace na nový nákup traktoru
připojistit u automobilu Volkswagen Transporter – tzv. pojištění sedadel
vyhlásit výběrové řízení na zimní údržbu 2011-12

4. Zastupitelstvo obce ukládá hospodářce obce:
4.1.

do příštího zasedání zastupitelstva obce zpracovat návrh rozpočtu na rok 2012

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

