Usnesení č. 22
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 19. 12. 2017
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
rozpočtové opatření č. 13/2017
cenu vodného ve výši 26,85 + pevná složka vodného 510,- Kč a dále cenu stočného 39 Kč +
pevná složka stočného 651,- Kč – ceny jsou uvedeny bez DPH dále zastupitelstvo obce
ukládá starostovi zveřejnit tuto kalkulaci na úřední desce
mimořádnou odměnu zástupcům jednotlivých inventarizačních komisí ve výši 1000,- Kč
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
rozpočtové opatření č. 12/2017
projekt těžební a pěstební činnost v obecních lesích na rok 2018, tak jak ho vypracoval OLH p. Žufa
informaci o přípravách na inventarizaci a ukládá hospodářce obce zpracovat veškeré podklady,
sestavy pro inventarizaci
informaci o termínu VOLEB prezidenta České republiky
informaci poškozené kanalizaci před čp 4, 5, 6 a 7 v Českém Heršláku
informaci o Betlémském světle a souhlasí s proplacením občerstvení na setkání s Rakouskými hasiči
návrh nového pasportu místních komunikací a návrh VV o zařazení pozemních komunikací v k.ú
Český Heršlák a Horní Dvořiště do kategorie místních komunikací
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce:
stanovuje v souladu s § 84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, měsíční odměny členům zastupitelstva neuvolněným pro výkon funkce s účinností od 1. 1.
2018 takto:
místostarosta
7 400 Kč
člen zastupitelstva
1 050 Kč
předseda výboru či komise
510 Kč
člen výboru či komise
350 Kč
V případě souběhu výkonu více funkcí se odměna za měsíc nesčítá a neuvolněnému členu
zastupitelstva náleží jen odměna nejvyšší, kterou schválilo zastupitelstvo obce.
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Odměna bude poskytována od 01. 01. 2018 a dále bylo rozhodnuto, schváleno, že v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastni, a složí slib
ukládá starostovi obce, aby podal žádost POV 2018 na akci renovace stávajícího VO ve správním
území obce Horní Dvořiště – III. etapa
neschvaluje žádost manželů Ernekrových ohledně zbudování oplocení na hranici s obecním
pozemkem 30/8 v k.ú. Horní Dvořiště do doby, než bude nově vytýčená hranice mezi tímto
pozemkem a pozemkem 41/2 v k. ú. Horní Dvořiště. ZO se bude zabývat předmětnou žádostí, až si
žadatelé předmětnou hranici nechají nově vytýčit s podmínkou, že u zaměření bude zástupce obce
zamítá žádost manželů Bukovských ohledně provedení zaměření pozemku parc. č. 30/8 v k.ú. Horní
Dvořiště na náklady obce
doporučuje starostovi obce věnovat Charitě Kaplice finanční dar na činnost ve výši 3000,- Kč

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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