Usnesení č. 12
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 23. 02. 2012
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatelé zápisu.
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění.
komisionářskou smlouvu o obstarávání koupě a prodeje cenných papíru s Českou spořitelnou a.s..
dvě varianty umístění dětského hřiště a to na pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. Český Heršlák nebo na
pozemku parc. č. 2611/14 v k.ú. Horní Dvořiště. Vlastní spoluúčast k žádosti o dotaci bude
schválena, až na základě vyhlášení příslušného grantového programu.
finanční dar ve výši 3000,- Kč na zřízení BabyBoxu v Českokrumlovské nemocnici.

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

prezentaci zástupce obce Dolní Dvořiště člena MAS Sdružení Růže a ke konečnému rozhodnutí zda
akceptovat nabídku vstupu do MAS Sdružení Růže se vrátí na příštím zasedání zastupitelstva obce.
informaci o vyhlášených grantech Jihočeského kraje na rok 2012.
informaci o opětovném zastavování R 202/203 v Horním Dvořišti od změny JŘ 2011/2012 (červen
2012).
informaci o zpracování směrnici č. 01/2012 – Provozní řád – Hasičské zbrojnice.
informaci o plánované kontrole (audit) z Krajského úřadu.
informaci o novém vlastníkovi kostela v Horním Dvořišti.
informaci o cenových relacích vytištění obecního zpravodaje v profesionální tiskárně.
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce.

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
3.1.
3.2.
3.3.

zažádat o grant na živou kulturu (dětský den) s max. výší rozpočtu na předmětnou akci 100 000,- Kč
s 30% spoluúčastí obce.
zažádat o grant na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JČ kraje (dovybavení
jednotky,oprava hasičské zbrojnice) s max. výší rozpočtu na předmětnou akci 300 000,- Kč s 30%
spoluúčastí obce.
zažádat o grant na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (ZTV Český Heršlák,
pod nádražím – vodovod, kanalizace) s max. výší rozpočtu na předmětnou akci 3 000 000,- Kč s
30% spoluúčastí obce.

Zapisovatel : Ing. Baudyšová Helena

Kemény Zdeněk
starosta obce

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

