Usnesení č. 15
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 24. 11. 2016
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
rozpočtové opatření č. 14/2016
kalkulaci vodného a stočného na rok 2017 v majetku obce - cenu vodného ve výši 26,02 +
pevná složka vodného 510,- Kč a dále cenu stočného 38,37
Kč + pevná složka
stočného
651,- Kč – ceny jsou uvedeny bez DPH
rozpočet na rok 2017 v celkové výši příjmů 10 120 000,- Kč, celkových výdajů 11 320 000,Kč a
financování ve výši 1200 000,- 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 1 200 000,- Kč, Závodní kuchyně
Horní
Dvořiště p.o. 400 000,- Kč a transfery spolkům, TJ Horní Dvořiště, z.s. ve výši 50 000,- Kč, splátky
úvěrů. Sociální fond má stanoveny celkové příjmy 39 600,- Kč a
celkové výdaje ve výši
32 000,- Kč
zrušení Dobrovolného svazku obcí Vyšebrodsko, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
IČ:
70535558 s likvidací k 31. 12. 2016
znění a uzavření „Darovací smlouvy “mezi Dobrovolným svazkem obcí Vyšebrodsko, se
sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 70535558 a obcí Horní Dvořiště se sídlem: Horní
Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště, IČ: 00245887, DIČ: CZ00245887
převod majetku DSO Vyšebrodsko se sídlem: Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 70535558
(Soubor herních prvků, městského mobiliáře – dle přiložené darovací smlouvy) do
vlastnictví
obce Horní Dvořiště, se sídlem: Horní Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště, IČ: 00245887,
DIČ:
CZ00245887 k 31. 12. 2016
výpověď smlouvy o příspěvcích do Vyšebrodského zpravodaje uzavřené 18. 06. 2015 s Městem
Vyšší Brod se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., ohledně uložení podzemního komunikačního vedení v obecních
pozemcích
parc. č. 2042, 2075 a 2053/1 v k.ú. Horní Dvořiště za jednorázovou úplatu
4 350,- Kč bez DPH

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
informaci o výsledku dílčího přezkumu hospodaření za rok 2016
rozpočtové opatření č. 13/2016
projekt těžební a pěstební činnost v obecních lesích na rok 2017, tak jak ho vypracoval OLH p. Žufa
informaci o přípravách na inventarizaci majetku obce
informaci o rozpracovaných stavebních akcích
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.
3.1.
3.2.

Zastupitelstvo obce
ukládá starostovi zveřejnit kalkulaci vodného a stočného na rok 2017 v majetku obce na úřední desce
ukládá hospodářce obce zpracovat v daném termínu (15. 12. 2016) veškeré podklady, sestavy pro
inventarizaci majetku obce
ukládá starostovi obce, aby podal žádost POV 2017 na akce renovace stávajícího VO ve správním
území obce Horní Dvořiště a dále na I. etapu nových parkovacích míst, včetně chodníků mezi
bytovkami v Horním Dvořišti

3.3.

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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