Usnesení č. 05
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 07. 05. 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
prodej 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 za nabídkovou cenu 1 555 000,- Kč panu Vladimíru Romofovi, nar. 01. 02.
1947, trv. bytem Horního Dvořiště 8, 382 93 Horní Dvořiště
novou finanční spoluúčast celkových nákladů (dle skutečně
schválených dotací) u žádostí o
granty u JČ kraje z programu – Podpora sportu, Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a u
Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje a dále pověřuje starostu obce, na základě směrnice č. 01/2014
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, aby předmětné akce včas zadal,
zajistil
schvaluje poskytnutí jedno internetové připojení zdarma od firmy Starnet s.r.o. do budovy
sportovní kabin na pozemku parc. č. 207 v k.ú. Horní Dvořiště, jenž má ve výpůjčce T.J.
Sokol Horní Dvořiště a k zajištění tohoto úkolu pověřuje starostu obce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
rozpočtové opatření č. 4/2015, č. 5/2015 a č. 6/2015
informaci o novém nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
informaci o plánovaných oslavách k příležitosti 190 let od zahájení stavby koněspřežné dráhy
informaci o obecních kulturních plánovaných akcí
informaci o dopise předsedy VV KFS Jč. Kraje a zároveň starosty obce Jankov pana Ing. Jana Jílka
ohledně fotbalové ®evoluce
informaci o uzavření silnice (cca. na 4 hodiny) směrem na Drkolnou dne 19. 05. 2015 z důvodu
testovacích jízd na rallye Český Krumlov
informaci o plánované opravě Černoleské cesty a pověřuje starostu obce, aby ve spolupráci s OLH
celou akci zajistil v souladu s platnou směrnicí č. 01/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
informaci o plánovaném programu a termínu příštího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce :
doporučuje starostovi obce věnovat Klubu vojenské historie – Čeští lvi České Budějovice na obnovu
památníku padlým z 91. Českobudějovického pěšího pluku finanční dar ve výši 3000,- Kč
doporučuje starostovi obce schválit účelovou dotaci T.J. Sokol Horní Dvořiště ve výši 40 000,- Kč
na finanční spoluúčast nutnou k pokrytí schválené dotace na podporu sportu od JČ kraje
ukládá starostovi obce, aby vypracoval smlouvu o poskytnutí účelové dotace s T.J. Sokol Horní
Dvořiště
pověřuje starostu obce k zahájení úkonů k prodeji pozemku parc. č. 2604/5 v k.ú. Horní Dvořiště
(zveřejnit záměr, ocenění, vypracování smlouvy apod.)
pověřuje k zajištění pietní akce k výročí konce II. světové války místostarostu obce ve spolupráci se
sportovně-kulturní komisí, ZŠ T.G.M Český Heršlák a Klubem Old Car Rangers v AČR

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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