Usnesení č. 13
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 26. 04. 2012
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

program jednání, zapisovatele a ověřovatelé zápisu.
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění.
záměr zapojení území obce Horní Dvořiště do území působnosti MAS Sdružení Růže.
průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za rok 2011.
rozpočtovou změnu č. 1/2012.
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.on Distribuce, a.s. na uložení
NN kabelů v pozemku parc. č. 266 v k.ú. Český Heršlák.
komisi k určení nejlepší nabídky na pronájem obecního majetku (rybník pod Hřbitovem).
výši nájmu nebytových prostor - min. výše 30,- Kč za m2 ročně.
výši nájmu pozemku určeného pro zahradu - min. výše 1,- Kč za m2 ročně.
výši nájmu pozemku určeného pro zemědělství - min. výše 800,- Kč za 1 ha ročně.
uzavření dodatku pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu způsobenou obci starostou
místostarostou, členem zastupitelstva či pojištění čistých finančních škod vzniklých nezákonným
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
hospodaření příspěvkových organizací obce.
opravu obecní komunikace k nádraží v max. výši opravy 50 000,- Kč.

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

informaci o podaných žádostech o granty.
informaci o schváleném závěrečném účtu DSO Vyšebrodsko za rok 2011.
informaci o vedení kroniky obce.
informaci o kulturních akcích v obci v roce 2012.
informaci o pronájmu obecního majetku (nebytový prostor v č.p. 32 a pozemky parc. č. 191/1 a
2482/2 v k.ú. Horní Dvořiště).
informaci o otevření Šumavské hřebenové cesty II a setkání na hranicích dne 4. 5. 2012.
informaci o reorganizaci v příspěvkových organizacích a obecním bytu určeného pro nového učitele.
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce.

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

zveřejnit záměr pronajmout rybník „pod Hřbitovem“ na pozemku parc. č. 1930/12 v k.ú. Horní
Dvořiště
vyhlásit na rybník „pod Hřbitovem“ na pozemku parc. č. 1930/12 v k.ú. Horní Dvořiště nabídkové
řízení bez minimální ceny

4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce:
4.1.
4.2.
4.3.

aby oslovil právníka a ve stanovené lhůtě odpověděl Okresnímu soudu v Českém Krumlově ohledně
žaloby na obec o určení vlastnického práva k nemovitosti.
k podání žádosti k MAS Sdružení Růže.
podpisu smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.on Distribuce, a.s. na
uložení NN kabelů v pozemku parc. č. 266 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.

