Usnesení č. 11
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 14. 04. 2016
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
směrnici o hospodaření s obecním dřevem č. 1/2016 s účinností od 01. 05. 2016
příkazní smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře evidenční č. 1/2016
s účinností od 01. 05. 2016
rozpočtové opatření č. 2/2016
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného s firmou E.ON ČR s.r.o. na uložení NN
kabelu s uzemněním a pilířem NN na pozemcích parc. č. 1814/2, 2075 a 2042 vše v k.ú.
Horní Dvořiště za úplatu 2260,- Kč bez DPH
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného s firmou E.ON ČR s.r.o. na uložení
NN kabelu s uzemněním a pilířem NN + HDV na pozemcích parc. č. 2611/9 a 30/8 vše
v k.ú. Horní Dvořiště za úplatu 1000,- Kč bez DPH
směnou smlouvu č. 010/015/250/03/00 mezi obcí Horní Dvořiště a Jihočeským krajem
ohledně narovnání majetkoprávních vztahů pozemků pod komunikacemi II. a III. vedoucí
průtahem obcí

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
informaci o výsledku kontroly hospodaření v obecních lesích za roky 2013, 2014 a 2015
informaci o podpořených a nepodpořených žádostí o dotace u JČ kraje
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.
3.1.

Zastupitelstvo obce :
ukládá starostovi obce, aby předmětný záměr směny pozemku řádně zveřejnil na úřední
desce dle platné legislativy
souhlasí s účelovou dotací pro TJ Horní Dvořiště, z.s. ve výši 25 000,- Kč na finanční
spoluúčast nutnou k pokrytí schválené dotace na podporu sportu od JČ kraje a ukládá
starostovi obce, aby vypracoval smlouvu o poskytnutí účelové dotace

3.2.

Zapisovatel : Ing. Helena Baudyšová

starosta obce
Kemény Zdeněk

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