Usnesení č. 24
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 21. 11. 2013
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění
cenu vodného na rok 2014 ve výši 26,02,- Kč + pevná složka vodného 455,- Kč a dále cenu
stočného 37,69,- Kč + pevná složka stočného 651,- Kč – ceny jsou uvedeny bez DPH
rozpočtové opatření č. 7/2013
rozpočtové opatření č. 8/2013
rozpočet obce na rok 2014 jako přebytkový dle přílohy (závazné ukazatele rozpočtu), kde
jsou celkové příjmy ve výši 6 425 000,- Kč, celkové výdaje ve výši 6 314 996,- Kč a
financování 110 004,- Kč
směrnici o tvorbě a užití sociálního fondu (FKSP) č. 2/2013, která nabývá účinnosti
dne 1. 1. 2014
rozpočet FKPS na rok 2014
žádost firmy REVENGE, a.s. ohledně umístění sběrného kontejneru na použité oděvy, obuvi
a hraček na pozemku obce

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o o provedené kontrole ČIŽP v obecních lesích
informaci o převodu majetku DSO Vyšebrodsko (obecní rozhlas, dětské prvky) do
vlastnictví jednotlivých obcí k 01. 01. 2014
vnitřní směrnici č. 1/2013 - Provozní řád dětského hřiště
informaci o schválení podání žádosti DSO Vyšebrodsko do POV na rok 2014 ohledně
doplnění obecních mobiliářů
informaci o přípravách na inventarizaci
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce :
ukládá starostovi obce zveřejnit kalkulaci vodného a stočného na rok 2014 na úřední desce
ukládá hospodářce obce zpracovat v termínu do 13. 12. 2013 veškeré podklady, sestavy pro
inventarizaci
pověřuje starostu obce k zahájení úkonů k prodeji části pozemku parc. č. 191/1 v k.ú. Horní
Dvořiště

Zapisovatel : Ing. Baudyšová Helena

Kemény Zdeněk
starosta obce

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

