Usnesení č. 17
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 22. 11. 2012
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.
1.3.

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 430,- Kč a dále cenu stočného 37,69
Kč + pevná složka stočného 590,- Kč – ceny jsou uvedeny bez DPH
žádost firmy Aktiv Opava s.r.o. o udělení souhlasu s užitím znaku obce
rozpočtovou změnu č. 8/2012
rozpočet obce na rok 2013 ve výši 6 734 000,- Kč jako přebytkový, kde závaznými ukazateli
jsou paragrafy

1.4.
1.5.
1.6.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o zrušení Katastrálního pracoviště v Kaplici k 31. 03. 2013 a zrušení obvodního
oddělení Policie ve Vyšším Brodě s přesunem na Lipno nad Vltavou k 1. 1. 2013
informaci o tom, že správní území Horního Dvořiště bude spadat pod obvodní oddělení
Policie v Kaplici
informaci o přípravách inventarizace majetku
informaci ohledně obecních lesů v souvislosti se zákonem č. 173/2012 Sb.
informaci o školení výboru a komise orgánů územních samosprávních celků
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.
3.1.

Zastupitelstvo obce pověřuje :
starostu obce k vyvolání jednání s Lesy ČR s.p. ohledně dohody o úhradě nákladů na
zaměření společné vlastnické hranice mezi obecními a státními lesy

4.
4.1.

Zastupitelstvo obce ukládá :
starostovi obce zveřejnit tuto kalkulaci vodného a stočného na rok 20132 zveřejnit na úřední
desce
starostovi obce pozvat na příští, popřípadě přespříští zastupitelstvo OLH, který seznámí
zastupitelstvo obce s hospodařením v obecních lesích za rok 2011 a 2012
hospodářce obce zpracovat v určeném termínu veškeré podklady, sestavy pro inventarizaci
majetku
starostovi uplatnit návrh na zapsání obecních lesů vůči katastrálnímu úřadu v zákonné lhůtě

4.2.
4.3.
4.4.

Zapisovatel : Ing. Baudyšová Helena

Kemény Zdeněk
starosta obce

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

