Usnesení č. 08
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 05. 11. 2015
1.
1.1.
1.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného s firmou E.ON ČR s.r.o. na uložení NN
kabelu s uzemněním v pozemku parc. č. 2499/38 v k.ú. Horní Dvořiště za úplatu 500,- Kč
bez DPH
1.3. prodej pozemku parc. č. 120/10 v k.ú. Horní Dvořiště výměře 19 m2 (ostatní plocha) za 40
Kč/m2 a pozemku parc. č. 120/11 v k.ú. Horní Dvořiště výměře 19 m2 (ostatní plocha) za 40
Kč/m2 + náklady za poplatek na katastrálním úřadě paní Vladislavě Slaninové, nar. 31. 07.
1981, trvale bytem Česká 11, 382 93 Horní Dvořiště
1.4. prodej části pozemku parc. č. 2611/7 v k.ú. Horní Dvořiště (dle GP 259-106/2015 se jedná o
pozemek parc. č. st. 268 díl „c“ – 3 m2 , pozemek parc. č. st. 88 díl „d“ – 5 m2 a pozemek
parc. č. 26 díl „f“ – 39 m2 ) – celkem výměra 47 m2 (ostatní plocha) za 40 Kč/m2 + náklady
za poplatek na katastrálním úřadě paní Ivaně Šnobrové, nar. 28. 09. 1965, trvale bytem
Dolní Dvořiště 189, 382 72 Dolní Dvořiště
1.5. rozpočet na rok 2016 v celkové výši příjmů 8 200 000,- Kč, celkových výdajů 8 200 000,Kč a splátky úvěru ve výši 110 004 Kč (bude hrazeno z přebytku hospodaření minulých let).
V rozpočtu jsou zahrnuty závazné ukazatele pro příspěvkové organizace obce, a to pro
Základní škola T.G.M. a Mateřská Horní Dvořiště ve výši 1 000 000,-Kč, Závodní kuchyně
Horní Dvořiště p.o. 350 000 Kč a transfery na sport ve výši 30 000,- Kč. Sociální fond má
stanoveny celkové příjmy 36 360,- Kč a celkové výdaje ve výši 32 000,- Kč
1.6. cenu vodného pro rok 2016 ve výši 26,02,- Kč + pevná složka vodného 455,- Kč a dále cenu
stočného pro rok 2016 ve výši 37,69,- Kč + pevná složka stočného 651,- Kč – ceny jsou
uvedeny bez DPH
1.7. nájemní smlouvu č. 2977200315 o pronájmu prostor sloužících podnikání (sál na nádraží) za
100,04 Kč / m2 / rok pro potřeby obce
1.8. místní Program obnovy venkova na roky 2010 – 2020 – dodatek č. 2
1.9. podle ustanovení § 44 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) pořízení nového územního plánu obce Horní Dvořiště z vlastního podnětu.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pořizovatelem nového územního plánu obce Horní
Dvořiště bude Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a úřad územního plánování,
jako úřad územního plánování příslušný podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.
Dále zastupitelstvo obce rozhodlo, že určeným zastupitelem pro pořízení nového územního
plánu obce Horní Dvořiště bude starosta obce Kemény Zdeněk
1.10. zadávací podmínky pro Výzvu k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce lesní cesta Černoleská - p.č. 2540/1, k.ú. Horní Dvořiště“, Zadávací řízení
bude provedeno, UNIVERSAL SOLUTIONS, s.r.o., se sídlem Francouzská 404, 397 01
Písek, IČO: 03470300. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10. 12. 2015 do 12.00.
Projekt bude předložen ZO ke schválení. Předpokládaný termín zahájení díla je stanoven
cca. na březen 2016 - do 5 dnů od podpisu smlouvy (SOD). Požadovaný termín dokončení
díla cca. říjen 2016 – max. - 7 měsíců od podpisu SOD

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
informace zástupce České pošty s.p. ohledně možnosti přechodu, změny formy poštovní
obsluhy v rámci projektu Pošta Partner v naší obci
informaci o výsledku dílčího přezkumu hospodaření za rok 2015
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

rozpočtové opatření č. 14/2015, č. 15/2015 a č. 16/2015
informaci o přípravách na inventarizaci
informaci o výsledku měření objemové aktivity radonu (OAR) v budově školy v Českém
Heršláku
informaci o pasportu VO v obci
informaci o kontrole udržitelnosti projektu „Obnova křížové cesty v Horním Dvořišti
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce :
žádá Českou poštu s.p. o průběžné informace ke změně formy poštovní obsluhy v rámci
projektu Pošta Partner v naší obci
neschvaluje prodej bývalé budovy staré roty č.p. 55 v Českém Heršláku
ukládá hospodářce obce zpracovat do 11. 12. 2015 veškeré podklady, sestavy pro
inventarizaci
ukládá starostovi obce zveřejnit kalkulaci cen vodného a stočného pro rok 2016 na úřední
desce
ukládá starostovi obce, aby podal žádost POV 2016 na akce zbudování nového VO od
„Dunajčika“ směrem do Horního Dvořiště a dále směrem k prvnímu mostu – k novostavbě
p. Houdka a dále na další etapu opravy OÚ – topení, zateplení
Horní Dvořiště zvolilo členem kontrolního výboru p. Jaromíra Noska, nar. 30. 05. 1955 a
to od 05. 11. 2015

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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