Usnesení č. 16
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 20. 12. 2016
1.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
veřejnoprávní smlouvu na úseku projednávání přestupků s městem Kaplice
min. finanční spoluúčasti 30% - 50% celkových nákladů (dle žádostí) u žádostí o granty u JČ kraje
zařazení požadavků (podnětů) majitelů následujících pozemků ve správním území obce Horní
Dvořiště (vše k.ú. Horní Dvořiště) do zadání a následně návrhu Územního plánu:
2465/2 – pro výstavbu RD
234/2 – pro výstavbu rodinné rekreace
193, 194/1, 194/2, 194/3, 197, 199, 209/2 a 2425/4 – pro rozšíření stávajícího zemědělského areálu

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
rozpočtové opatření č. 15/2016
informace o vyhlášení dotačního programu Jihočeským krajem na rok 2017
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.
3.1.

Zastupitelstvo obce
ukládá starostovi, aby zažádal o dotace na živou kulturu (dětský den – TRADIČNÍ ČESKÉ
ŘEMESLA), o dotaci na podporu sportu – odizolování sportovních kabin, o dotaci na podporu
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JČ kraje – rekonstrukce sociálního zařízení a dále o dotaci
z programu objekty kulturního dědictví – obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v na Kostelní pěšině
a o dotaci na podporu tvorby ÚPD obce
zamítá zařazení požadavku (podnětu) majitele následujících pozemků ve správním území obce Horní
Dvořiště do zadání a následně návrhu Územního plánu:
553, 556 k.ú. Horní Dvořiště – pro výstavbu agroturistiky
z důvodů: plochy jsou bez vazby na zastavěné území, potenciální ohrožení blízké lokality
s výskytem zvláště chráněných rostlin a živočichů s národním významem (dle ÚAP), vzhledem
k charakteru obce jde o požadavek na extrémní expanzi zástavby do volné krajiny (2,9440 ha),
v rámci obce je dostatek ploch smíšených, na kterých lze realizovat agroturistiku, i dostatečný rozsah
ploch výroby a skladování, jde o nepřiměřený zásah do obrazu sídla a krajiny
stanovuje odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce v % z maximální částky pro funkci
stanovené nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

3.2.
-

3.3.

člen zastupitelstva obce
místostarosta
předseda výboru a komise
člen výboru a komise

100 % kromě místostarosty
85 % bez možnosti příplatku
50 % bez možnosti příplatku
50 % bez možnosti příplatku

Při souběhu několika funkcí se odměna stanovuje až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce;
odměna se zaokrouhluje na celé desetikoruny.

3.4.
3.5.

Odměna bude poskytována od 01. 01. 2017 a dále bylo rozhodnuto, schváleno, že v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastni.
ukládá starostovi obce, aby zajistil v roce 2017 zpracování nového pasportu místních komunikací,
včetně OZV o zařazení pozemních komunikací do jednotlivých kategorií
ukládá sportovně kulturní komisi obce, aby do příštího zasedání ZO předložila plán kulturních akcí
na rok 2017

Zapisovatel : Petr Kolářík
starosta obce
Kemény Zdeněk
Poznámka:
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadě Horní Dvořiště.
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