Usnesení č. 06
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 25. 06. 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
protokol o účetní závěrce obce k 31. 12. 2014
prodej pozemku parc. č. 2604/5 v k.ú. Horní Dvořiště o výměře 241 m2 (ostatní plocha) za 10 Kč/m2
+ náklady za poplatek na katastrálním úřadě panu Petrovi Houdkovi, nar. 10. 09. 1973, trvale bytem
Česká 5, 382 93 Horní Dvořiště
prodej části pozemku parc. č. 30/1 v k.ú. Horní Dvořiště o výměře cca. 150 m2 (max.) (ostatní
plocha) + za 10 Kč/m2 + náklady na vypracování GP a poplatky na katastrálním úřadě manželům
Zdeňkovi a Aleně Keményovým, nar. 09. 04. 1960, 05. 10. 1952, oba trvale bytem Česká 10, 382 93
Horní Dvořiště
prodej pozemku parc. č. 267/7 v k.ú. Český Heršlák o výměře 98 m2 (zahrada) za 40 Kč/m2 +
náklady za poplatek na katastrálním úřadě manželům Janu a Růženě Pečenkovým, nar. 08. 03. 1955,
29. 06. 1956 oba trvale bytem Český Heršlák 23, 382 93 Horní Dvořiště
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
rozpočtový výhled obce na období 2016-2019
rozpočtové opatření č. 7/2015, č. 8/2015, 9/2015 a č. 10/2015
informaci o vypůjčení části pozemku parc. č. 1045/1 v k.ú. Horní Dvořiště o výměře cca. 1107 m2 na
provozování letních dětských táborů (pozemek u „Vlků“) Českému svazu ochránců přírody, ZO
Vyšší Brod do konce roku 2018 a dále souhlasí se stavebními úpravami stávající stavby na
předmětném pozemku
informaci o závěrečném účtu DSO Vyšebrodsko za rok 2014
informaci o narovnání majetkoprávních vztahů (pozemků) pod komunikacemi mezi JČ krajem a obcí
Horní Dvořiště
informaci o termínu příštího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce :
přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014 ze dne 30. 04. 2015 – viz. příloha (Opatření k nápravě chyb a
nedostatků PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014)
projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
souhlasí provozováním střelnice do konce roku 2015 na části pozemku parc. č. 2075 v k.ú. Horní
Dvořiště o výměře cca. 11040 m2 a doporučuje starostovi obce uzavřít s firmou DIANA Horní
Dvořiště, spol. s.r.o., IČ 60851180 nájemní smlouvu dle předem dohodnutých podmínek a za
nabídnutou cenu
souhlasí s nákupem nového traktůrku na sečení trávy v max. výši 120 000,- Kč včetně DPH a
pověřuje starostu obce, aby předmětný nákup zajistil dle platné směrnice č. 01/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu

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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