Usnesení č. 23
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 17. 10. 2013
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.6.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatelé zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění
zadání zakázky na akci „Zeměměřičská činnost, zaměřování pozemků a staveb, vytyčování
hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů pozemků – obecní lesy“ a dále na
základě doporučení komise k provedení těchto prací firmu G plán s.r.o.
od 01. 11. 2013 v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a dále předsedů, členů
výboru, komisí ve výši takto:
neuvolněný člen zastupitelstva obce
437 Kč měsíčně
předseda výboru (komise), jenž je současně neuvolněný zastupitel
463 Kč měsíčně
předsedy výboru (komise), jenž není ve funkci neuvolněného zastupitele 400 Kč měsíčně
člena výboru (komise), jenž je současně neuvolněný zastupitel
363 Kč měsíčně
člena výboru (komise), jenž není ve funkci neuvolněného zastupitele
300 Kč měsíčně
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.on Distribuce, a.s. na
uložení NN kabelů v pozemku parc. č. 273/1 v k.ú. Český Heršlák za úplatu 500,- Kč
rozpočtové opatření č. 6/2013

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o doplnění o jednoho člena sportovně – kulturní komise
informaci o výsledku dílčího přezkumu hospodaření za rok 2013
informaci o plánovaných investičních akcí do obecních domů, bytů
informaci o žádosti JČ kraje o podporu protidrogových center v Českém Krumlově
informaci o uzavřených pojistných smlouvách na obecní vozidla
informaci o průběhu zápisu historického majetku obce do KN
informaci o setkání prezidentů ČR a Rakouska v Českém Krumlově
informaci o plánované kontrole České inspekce životního prostředí v obecních lesích
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.
3.1.

Zastupitelstvo obce :
přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě z dílčího výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2013
pověřuje starostu obce, aby vyhlásil nabídkové řízení dle platné vnitřní směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci výměna havarijních rozvodů
vodoinstalace a kanalizace v obecním domě č.p. 34 a o výsledku informoval zastupitelstvo
obce
ukládá hospodářce obce připravit do příštího zasedání zastupitelstva obce návrh rozpočtu na
rok 2014 a zapracovat do tohoto návrhu požadavky zastupitelů
doporučuje starostovi obce věnovat finanční prostředky na spoluúčast protidrogové služby
na území JČ kraje, Český Krumlov

1.4.

1.5.

3.2.

3.3.
3.4.

Zapisovatel : Ing. Baudyšová Helena
Kemény Zdeněk
starosta obce

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

