Usnesení č. 10
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 03. 03. 2016
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za rok 2015
Protokoly o účetní závěrce obce a příspěvkových organizací k 31. 12. 2015, včetně
vypořádání hospodářského výsledku dle přílohy
rozpočtové opatření č. 1/2016
k realizaci vytápění budovy obecního úřadu variantu elektrokotle. K zajištění realizace,
včetně nutných povolení a výběru nejvhodnější firmy dle platné směrnice pro zadávání
zakázek malého rozsahu, pověřuje zastupitelstvo obce starostu obce
prominutí ročního nájmu za rok 2015, za pronájem vodní nádrže pod hřbitovem, MS Černý
les se sídlem Horní Dvořiště 66, 382 93 Horní Dvořiště
žádost DIANA Horní Dvořiště, spol. s.r.o., IČ 60851180 o souhlasu s provozem střelnice na
části pozemku parc. č. 2075 a 2042 v k.ú. Horní Dvořiště za předem dohodnutých podmínek
s obcí (provoz v předem dohodnutých termínech), tak jak již bylo schváleno dne 25. 06.
2015 usnesením č. 6 bod 3.3. + možnost odběru elektrické energie pro potřebu obce za
úplatu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
informaci o hospodaření v obecních lesích za rok 2015 a plán hospodaření na rok 2016, tak
jak předložil a přednesl OLH
informaci o možných variantách druhu vytápění budovy obecního úřadu
informaci o stavební akci E.on ohledně demontáže vzdušného vedení NN na vrh Kalvárie a
následného nového plánovaného vedení NN přípojky okolo hlavní cesty i v obecních
pozemcích
informaci o došle žádosti ze strany SŽDC ohledně trvání zájmu obce o odkup pozemků
v Českém Heršláku – park a okolí a pověřuje starostu s místostarostou obce, aby zjistili, jaká
by byla aktuální cena předmětných pozemků, respektive jaká cena by byla ze strany SŽDC
akceptovatelná + možnost částečné směny pozemků okolo dráhy v Českém Heršláku
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce :
ukládá starostovi obce a OLH, aby předložili do příštího zasedání zastupitelstva obce
finanční analýzu ohledně správy v obecních lesích, která bude zohledňovat skutečný stav
prováděné práce OLH v čase a místě obvyklém

Zapisovatel : Petr Kolářík

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