Usnesení č. 02
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 27. 11. 2014
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného s firmou E.on ČR s.r.o. na uložení NN kabelů
s uzemněním + pilíř v pozemku parc. č. 267/1 a 60/8 v k.ú. Český Heršlák za úplatu 1500,Kč bez DPH
za členy finančního výboru
- p. Koláříka Petra, nar. 13. 03. 1973 bytem Česká 6, 382 93 Horní Dvořiště
- p. Šístkovou Danielu, nar. 24. 03. 1978, bytem Český Heršlák 51, 382 93 Horní Dvořiště
za členy kontrolního výboru
- p. Korcha Josefa, nar. 13. 05. 1976, bytem Nádražní 7, 382 93 Horní Dvořiště
- p. Kremla Luboše, nar. 06. 09. 1968, bytem Česká 10, 382 93 Horní Dvořiště
rozpočtové opatření č. 14/2014
rozpočet obce na rok 2015 jako vyrovnaný dle přílohy (závazné ukazatele rozpočtu), kde
jsou celkové příjmy ve výši 6 820 000,- Kč, celkové výdaje ve výši 6 820 000,- Kč a
financování 0,- Kč
cenu vodného ve výši 26,02 + pevná složka vodného 455,- Kč a dále cenu stočného 37,69
Kč + pevná složka stočného 651,- Kč – ceny jsou uvedeny bez DPH
převod bankovního účtu č. 128785476 / 0300 z Poštovní spořitelny k ČSOB a.s. a zrušení
stávajícího účtu č. 245399240 / 0300 u ČSOB a.s.. a pověřuje starostu k dojednání těchto
změn s ČSOB a.s., včetně podpisu smluv a dodatků
výši nájemného nebytových prostor určených pro podnikání (Česká pošta s.p.) 200,Kč/m2/rok
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o výsledku dílčího přezkumu hospodaření za rok 2014 a opatření k nápravě chyb a
nedostatků uvedených ve zprávě z dílčího výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
trvá
zřízení sportovně kulturní komise, stavebně bytové a rozvojové komise včetně jejich
personálního obsazení a pokračování komise pro projednávání přestupku ve stejném složení
rozpočtové opatření č. 12/2014
rozpočtové opatření č. 13/2014
informaci o přípravách na inventarizaci
informaci o úpravách smluv s Telefonicou O2
informaci o nové nájemní smlouvě s Českou poštou s.p.
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce :
stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci zástupce (starosta, místostarosta) obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v příjmech v libovolné výši a ve výdajích
do výše 200 000,- Kč změny celkových výdajů na 1 rozpočtové opatření
ukládá hospodářce obce zpracovat v daném termínu veškeré podklady, sestavy pro
inventarizaci
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ukládá starostovi zveřejnit kalkulaci vodného a stočného na rok 2015 v majetku obce na
úřední desce
zamítá žádost firmy Aagneth a ukládá starostovi s firmou Aagneth vstoupit v jednání
ohledně instalace přípojného bodu internetu na budově bývalé „staré roty“ č.p. 55 Český
Heršlák
ukládá stavebně bytové a rozvojové komisi do příštího zasedání zastupitelstva obce předložit
program rozvoje obce na roky 2015 – 2018
ukládá starostovi obce, aby podal žádost POV 2015 na akce výměna střechy na škole
v Českém Heršláku – I.etapa a rekonstrukci sociálního zařízení na OÚ Horní Dvořiště
doporučuje starostovi obce věnovat Charitě Kaplice finanční dar na činnost ve výši 1500 ,Kč

Zapisovatel : Ing. Helena Baudyšová

Kemény Zdeněk
starosta obce

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