Usnesení č. 14
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 20. 10. 2016
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
žádost o bezúplatný převod části zemědělského pozemku 1637/4 (dle GP 175-31/2006 se
jedná o pozemky 1637/7 díl a), 1637/8 a 1637/9) k.ú. Horní Dvořiště
rozpočtové opatření č. 9/2016
přijetí účelového úvěru na financování opravy LC Černoleská ve výši 4 712 519,- CZK od
ČSOB a.s., včetně jeho a jeho zajištění blankosměnkou obce bez avalu. Zastupitelstvo obce
k podpisu tohoto úvěru pověřuje starostu obce Zdeňka Keményho
prodej pozemku parc. č. 60 v k.ú. Horní Dvořiště o výměře 685 m2 (trvalý travní porost) za
40 Kč/m2 + náklady za poplatek na katastrálním úřadě panu Janu Harazimovi, nar. 20. 10.
1955, trvale bytem Česká 80, 382 93 Horní Dvořiště
darovací smlouvu č. 010/016/144/03/00 mezi obcí Horní Dvořiště a Jihočeským krajem
využití pozemku parc. č. 2611/7 v k.ú. Horní Dvořiště – ostatní plocha (asfaltový povrh před
budovou OÚ) 1 x do roka k provedení technické kontroly (mobilní STK) pro zemědělskou
techniku firmy AGRO-MAMBAK s.r.o.
nákup VW transporter 4 x 4 od obce Malonty za 30 000,- Kč + náklady za přepis
členství ve spolku „Sdružení obcí a neziskových organizací pro Elena z.s.“ za účelem
získání dotace na projektovou přípravu pro záměry obce z oblasti energetických úspor,
kanalizace, vodohospodářství, ČOV a dále ZO pověřuje a zmocňuje starostu obce Zdeňka
Keményho zástupcem v tomto spolku
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
rozpočtové opatření č. 8/2016
informaci o výsledku senátních a krajských voleb 2016 v obci Horní Dvořiště
informaci o plánované kontrole dílčího přezkumu hospodaření za rok 2016
informaci o stavu zpracování nového ÚP obce
informaci o rozpracovanosti PD na odkanalizování obce Horní Dořiště a Český Heršlák
informaci o výsledku kontroly na úseku vymezeném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a schvaluje žádost o uzavření veřejnoprávní
smlouvy s městem Kaplice na úseku projednávání přestupků
informaci o rozpracovaných stavebních akcích
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce
neschvaluje prodej pozemku parc. č. 119/3 v k.ú. Horní Dvořiště o výměře 2199 m2 (ostatní
plocha)
předběžně souhlasí s budoucí možností předávat biologicky rozložitelný komunální odpad
(BRKO) firmě AGRO SVOBODA s.r.o., provozovateli systému sběru

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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