Usnesení č. 22
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 22. 08. 2013
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatelé zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění
zrušení obecních účtů u Komerční banky a.s. a České spořitelny
rozpočtové opatření č. 5/2013
Manifest – ZELENÝ PÁS EVROPY
nákup nového komunálního stroje, malotraktoru Belarus 320,4 včetně čelního nakladače
NAR 80 v celkové výši 430 760,- Kč a regenerátoru trávníků RTO Classic II (záběr 1200
mm, mulčovač s košem) ve výši 120 383,- Kč a dále vlek či přívěs za auto v max. výši
60 000,- Kč.
přijetí účelového úvěru na financování komunálního stroje, včetně příslušenství v max. výši
600.000,- CZK od ČSOB a jeho zajištění blankosměnkou obce bez avalu
žádost společnosti DIANA Horní Dvořiště s.r.o. za předpokladu, že doloží obci veškeré
doklady potřebné pro provoz střelnice dle platné legislativy a zabezpečí v době střeleb
střelnici proti vniku občanů, ale zároveň upozorňuje, že toto rozhodnutí není závazné pro
budoucí rozhodnutí zastupitelstva ohledně pronájmu pozemků pod střelnicí, až budou
zapsány na LV obce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci plánované kontrole z Krajského úřadu informaci
informaci o výběru a umístění herních prvků
informaci o dokončení stavebních prací ve škole
informaci o plánovaných obecních akcí
informaci o průběhu zápisu historického majetku obce do KN

informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce :
zamítá nabídku neziskově obecně prospěšné společnosti – Energie pod kontrolou.
pověřuje hospodářku obce ve spolupráci se starostou, aby administrativní proces zrušení obecních
účtů u Komerční banky a.s. a České spořitelny vyřídili bezodkladně
pověřuje starostu obce k podpisu Manifestu – ZELENÝ PÁS EVROPY

Zapisovatel : Ing. Baudyšová Helena

Kemény Zdeněk
starosta obce

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

