Usnesení č. 21
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 02. 11. 2017
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
rozpočtové opatření č. 11/2017
střednědobý výhled obce na období 2019 - 2022
střednědobé plány příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy T.G.M. Horní
Dvořiště a Závodní kuchyně Horní Dvořiště p.o. na období 2019 – 2022
rozpočet na rok 2018 v celkové výši příjmů 10 000 000,- Kč, celkových výdajů 10 000 000,Kč a financování ve výši 91 650,- 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 1 300 000,- Kč, Závodní
kuchyně Horní Dvořiště p.o. 400 000,- Kč a transfery spolkům TJ Horní Dvořiště, z.s. ve
výši 50 000,- Kč. Sociální fond má stanoveny celkové příjmy 46 800,- Kč a celkové
výdaje ve výši 32 000,- Kč
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s. na
uložení
zemního kabelu NN v pozemku parc. č. 2428/2 a 2447/3 v k.ú. Český
Heršlák za
úplatu 7000,- Kč bez DPH

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
rozpočtové opatření č. 09/2017 a č. 10/2017
informace o volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Horní Dvořiště
informaci o rozpočtech na plánovanou stavební akci popelnicového stání mezi bytovkami
v Horním Dvořišti a souhlasí s přesunem realizace akce na jaro 2018
informace o stavebních akcích obce do konce roku
informaci o personálním stavu v ZŠ Český Heršlák a ukládá starostovi, aby zajistil do konce
08/2018 přesun zdravotního střediska do budovy OÚ a zároveň připravil místo stávajícího
zdravotního střediska byt pro potřeby obce (školy)
informaci o plánované akci Živé obrazy – bitva tří armád, tak jak jí přednesl zastupitel
Michal Lendacký a schvaluje požadované finanční prostředky na předmětnou akci a
doporučuje starostovi ustanovit komisi pro věci technické a organizační celé akce ve složení
Lendacký M., Lendacký H., Mgr. Dašková a Pytel F., kteří celou akci zajistí a budou
předkládat ZO připravenost celé akce
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

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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