Usnesení č. 04
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 05. 03. 2015
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění
průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za rok 2014 a Protokoly o účetní závěrce
příspěvkových organizací k 31. 12. 2014, včetně vypořádání hospodářského výsledku dle
přílohy
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Horní Dvořiště s účinností od 01. 04. 2015
smlouvu o zajištění odpadu s Technickými službami Kaplice spol. s r. o. .
min. finanční spoluúčasti 30% celkových nákladů (dle žádostí) u žádostí o granty u JČ
kraje z programu – Živá kultura, Podpora sportu, Podpora jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje, Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
min. finanční spoluúčasti 10% celkových nákladů (dle žádostí) u žádostí o granty u JČ kraje
z programu – Úcta k předkům a Objekty kulturního dědictví
novou 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 + souhlasí s přípravou pro budoucí VO – kabel NN
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. 2549/1 a 2499/38 v k.ú. Horní Dvořiště za
úplatu 1000,- Kč bez DPH
zvýšení nájmu v obecních bytech o 5 % od 01. 06. 2015
zvýšení měsíční odměny pro OLH
výměnu vstupních vrat budovy OÚ, č.p. 26
komisi na určení nového zaměstnance obce (uklízeč/ka, pracovník veřejné zeleně)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
rozpočtové opatření č. 1/2015
rozpočtové opatření č. 2/2015
rozpočtové opatření č. 3/2015
informaci o plánované kontrole (audit) z Krajského úřadu
informaci o vedení kroniky obce
informaci o výběrovém řízení na pozici zaměstnance obce (uklízeč/ka, pracovník veřejné
zeleně)
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce :
souhlasí s prodejem bývalého objektu fary č.p. 63 v Horním Dvořišti na pozemku parc. č.
2/1 v k.ú. Horní Dvořiště a okolního pozemku parc. č. 16 a hospodářského příslušenství na
pozemku st. 2/3 vše v k.ú. Horní Dvořiště min. za min. cenu 1 000 000,- Kč.
pověřuje starostu obce, aby záměr prodat objekt bývalé fary č.p. 63 v Horním Dvořišti s
příslušenstvím řádně zveřejnil dle zákona, tak aby se o koupi mohly popřípadě ucházet i
další zájemci.
ukládá starostovi obce, aby OZV č. 1/2015 zveřejnil dle platné legislativy na úřední desce
souhlasí s realizací projektu Obnova památníku padlým II. světové války na hřbitově
v Horním Dvořišti i v případě, že obec nebude úspěšná s žádostí o grant a pověřuje starostu,
aby celou akci včas zadal, zajistil dle platných předpisů
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pověřuje starostu obce zpracováním studie parkovacích stání mezi bytovkami v Horním
Dvořišti
nesouhlasí s připojením obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
nesouhlasí s návrhem pana Mikuláše Nikolova s celonočním svícením VO v obci

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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