Usnesení č. 14
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 14. 06. 2012
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatelé zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění
závěrečný účet obce za rok 2011 a uzavírá ho vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
doplnění usnesení zastupitelstva obce č. 10 bod 1.7 ze dne 24. 11. 2011 (zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet obce na rok 2012, kde závaznými ukazateli jsou paragrafy,) o větu –
„jako přebytkový“
(stanovuje) cenu budovy bez č.p. na parcele st. 74 v k.ú. Český Heršlák (bývalé školní
dílny) 100 000,- Kč
(stanovuje) cenu budovy bez č.p. na parcele st. 2/3 v k.ú. Horní Dvořiště (hospodářské
příslušenství u fary) 50000,- Kč
rozpočtovou změnu č. 2/2012 a 3/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
dopis ohledně snížení kupní ceny za pozemky parc. č. 45/1, 45/8, 45/9 a 45/11 v k.ú. Český Heršlák
(park a pozemky okolo č.p.54).
informaci o vývoji zastavování rychlíků R 202/203 v obci a novém JŘ 2012/2013
informaci o dokončení Křížové cesty
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce ukládá hospodářce obce:
opravit výměru u pozemku 59/1 v k.ú. Český Heršlák v souladu s výpisem z katastru nemovitostí tj.
podílem 838/1000
doplnit budovu bez č.p. na parcele st. 74 v k.ú. Český Heršlák (bývalé školní dílny) a budovu bez
č.p. na parcele st. 2/3 v k.ú. Horní Dvořiště (hospodářské příslušenství u fary) do majetkové evidence
obce
zkontrolovat kultury pozemků uvedené v majetkové evidenci s výpisem z katastru nemovitostí,
opravit majetkovou evidenci (karty pozemků) v souladu s výpisem z katastru nemovitostí, opravit
analytickou evidenci účtu 031 v souladu s majetkovou evidencí (kartami pozemků)

4.
4.1.

Zastupitelstvo obce doporučuje starostovi obce:
uzavřít nájemní smlouvu na rybník „pod hřbitovem“ na pozemku parc. č. 1930/2 v k.ú. Horní
Dvořiště s Mysliveckým Sdružením Černý les
dle dohodnutých podmínek.
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Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
v zákonné lhůtě písemně odpovědět panu Františku Krejčímu, jakým způsobem byla
vyřízená petice podaná jeho prostřednictvím.
podat žádost o koupi pozemků parc. č. 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 47/5, 47/6, 47/7 a
st. 73 vše v k.ú. Český Heršlák za cenu obvyklou v daném místě a čase.
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Zastupitelstvo obce ruší:
usnesení zastupitelstva obce č. 12 bod 1.4. ze dne 23. 02. 2012

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

