Usnesení č. 12
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 23. 06. 2016
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
vstup obce do Sdružení obcí a neziskových organizací, z.s. (SONO)
rozpočtové opatření č. 5/2016
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného s firmou E.ON Distribuce, a.s. na
uložení zemního kabelu NN v pozemku parc. č. 2611/10 a 2547/14 v k.ú. Horní Dvořiště za
úplatu 1000,- Kč bez DPH
návrh rozpočtu za projektovou dokumentaci parkovacích míst mezi bytovkami v Horním
Dvořišti

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
informaci prezentaci zástupce firmy IWWA s.r.o.
informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
rozpočtové opatření č. 3/2016 a 4/2016
informaci o závěrečném účtu DSO Vyšebrodsko za rok 2015
informaci o možném zrušení DSO Vyšebrodsko ke koci roku 2016
informaci o zatopení kotelny ve škole v Českém Heršláku
informaci o rozpracovanosti projektu na parkovací místa mezi bytovkami v Horním Dvořišti
informaci o novém pracovním místě (VPP)
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.
3.1.

Zastupitelstvo obce :
ukládá starostovi obce, aby podal dotazníky (quest 1) na akce – renovace obecních budov a
dále na rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, včetně potřebného rozšíření ve správním území
obce Horní Dvořiště.
pověřuje starostu obce k podpisu příkazních smluv (výběrová řízení) s firmou IWWAL
consulting, s.r.o., ohledně všech žádostí o přímé dotace z EU
projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
ukládá starostovi obce, aby administrativně zajistil případný prodej pozemku parc. č. 60
v k.ú. Horní Dvořiště o výměře 685 m2 (trvalý travní porost), předem určenému zájemci,
včetně návrhu ceny a výsledek předložil na příštím zasedání zastupitelstva obce
ukládá starostovi obce, aby zajistil opravu kotle v kotelně v Českém Heršláku do začátku
topné sezóny a zároveň nechal odstranit příčinu zatápění kotelny

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

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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