Usnesení č. 10
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 24. 11. 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
cenu vodného ve výši 26,02 + pevná složka vodného 415 Kč a dále cenu stočného 37,69 Kč + pevná
složka stočného 584 Kč – ceny jsou uvedeny bez DPH
že v provozování obecního vodovodu a kanalizace bude pokračovat stávající firma ČeVaK a.s..
bezúplatný převod dvou fotbalových branek 5x2 m z kompozitních materiálů (tzv. bezpečné branky)
v hodnotě 45 600,- Kč na Sokol Horní Dvořiště

rozpočet DSO Vyšebrodsko na rok 2012
rozpočet obce na rok 2012, kde závaznými ukazateli jsou paragrafy

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

informaci předávání Betlémského světla
informaci o slavnostním rozsvícení vánočního stromku
informaci o přípravách na inventarizaci
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
3.1.

požádat o dotace z POV 2012 na akci „částečná výměna oken v ZŠ Český Heršlák – č.p. 52
se spoluúčastí obce 100 000 Kč

3.2.
3.3.

zveřejnit kalkulaci vodného a stočného na rok 2012na úřední desce
svolat pracovní schůzku se zástupci Jikordu s.r.o. Jihočeským koordinátorem dopravy

4. Zastupitelstvo obce zamítá:
4.1.

nabídku firmy FINANCE Zlín, a.s. na odkup akcií společností České spořitelny a.s.

5. Zastupitelstvo obce stanovuje:
5.1.

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:
do výše 100.000,- Kč ,
jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají
další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v
případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj
musí být realizován
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze
na zasedání podat ústně).

Zapisovatel : Ing. Baudyšová Helena

Kemény Zdeněk
starosta obce

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

