Usnesení č. 26
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 20. 02. 2014
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění
prodej části pozemku parc. č. 191/1 v k.ú. Horní Dvořiště (dle GP-234-685/2013 pozemek
parc. č. 191/4 v k.ú. Horní Dvořiště) o výměře 272 m2 za odhadní cenu 11 000,- Kč + náklady na
vypracování znaleckého posudku, vypracování GP, vypracování kupní smlouvu a poplatky na
katastrálním úřadě manželům Anně a Pavlovi Ďurkovým z Horního Dvořiště 150
rozpočtové opatření č. 1/2014
průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za rok 2013
převod majetku DSO Vyšebrodsko (obecní rozhlas, dětské prvky) do svého vlastnictví k 01. 01.2014
finanční spoluúčast 30% celkových nákladů u žádosti o dotaci na MMR na akci „Kvalitnější
kulturní zázemí za účasti místních dětí a mládeže“ z programu 117D815 - Podpora obnovy a
rozvoje venkova
finanční spoluúčast 30% celkových nákladů u žádosti o granty u JČ kraje z programu - Podpora
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
s umístěním stožáru s anténami pro firmu Starnet, s.r.o. na stavbě vodojemu na pozemku parc. č.
2479 včetně přívodního kabelu i přes pozemek parc. č. 2482/2 vše v k.ú. Horní Dvořiště
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o plánované kontrole (audit) z Krajského úřadu
informaci o nových vnitřních předpisech obce
informaci o vedení kroniky obce
informaci ohledně vodárny a vrtů, jenž zásobují obecní vodovod
informaci o nutné výměně přívodního potrubí k vrtu V3
informaci o pokračování soudního sporu ohledně určení vlastnictví k nemovitosti č.p. 146
informaci ohledně zpracování znaleckého posudku na objekt bývalé staré roty v Českém Heršláku
č.p. 55 z důvodu možného prodeje
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce :
pověřuje starostu obce k uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s firmou Starnet, s.r.o.
pověřuje starostu obce k vyvolání jednání se SPÚ ohledně bezúplatného převodu části pozemků, kde
se nacházejí vrty (kde je vyhlášené ochranné pásmo) pro zásobení obecního vodovodu
nesouhlasí s připojením obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
doporučuje starostovi pronajmout bývalou školní zahradu v Horním Dvořišti, pozemek parc.
č.
119/3 v k.ú. Horní Dvořiště v souladu se zákonem o obcích
doporučuje starostovi obce věnovat Centru pro zdravotně postižené JČ kraje o.s. finanční
dar
na činnost ve výši 1000,- Kč
doporučuje starostovi obce věnovat Domovu pro seniory Kaplice finanční dar na činnost ve
výši
1000,- Kč

Zapisovatel : Petr Kolářík

Kemény Zdeněk
starosta obce

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

