Usnesení č. 23
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 01. 03. 2018
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za rok 2017
protokoly o účetní závěrce obce a příspěvkových organizací obce (škola, ZK) k 31. 12. 2017, včetně
vypořádání hospodářského výsledku dle přílohy
protokoly kontrol finančního a kontrolního výboru za rok 2017 a protokoly veřejnosprávní kontroly
příspěvkových organizací (škola, ZK) za rok 2017
pasport místních komunikací a VV o zařazení pozemních komunikací v k.ú Horní Dvořiště a Český
Heršlák do kategorie místních komunikací, tak jak ho zpracovala firma PasProRea na konci roku
2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o Zprávě výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 ze dne 20. 02. 2018 –
viz. příloha
informaci GDPR (General Data Protection Regulation)
informaci o stavu tlaku vodovodu v Nádražní ulici
informaci o veřejném projednání návrhu nového územního plánu
korespondenci manželů Ernekrových a manželů Bukovských od posledního zasedání ZO
informaci o plánované akci Živé obrazy, tak jak jí přednesl zastupitel Michal Lendacký
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.
3.1.

Zastupitelstvo obce:

3.2.

ukládá starostovi obce, aby nechal dle doporučení ČEVaK a.s. zpracovat PD na výměnu stávajícího
vodovodního vedení v Nádražní ulici (strana u kostela) a následně požádal o dotaci na Krajském
úřadě tak, aby k realizaci akce došlo v roce 2019
ukládá starostovi, aby do příštího konání ZO předložil návrh, jakým způsobem odkanalizovat
sportovní kabiny
ukládá starostovi obce, aby VV o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací
v k.ú. Horní Dvořiště a Český Heršlák řádně zveřejnil na ÚD
ukládá starostovi obce uzavřít s pořadatelem akce „Živé obrazy“ SMLOUVU O DÍLO ohledně
zajištění akce jak personálně, materiálně, tak i finančně

3.3.
3.4.
3.5.

ukládá starostovi obce, aby administrativně zajistil případný prodej pozemku parc. č. parc. č.
88/3 v k.ú. Horní Dvořiště o výměře 68 m2 (zahrada) a pozemku parc. č. 88/10 v k.ú. Horní
Dvořiště o výměře 96 m2 (trvalý travní porost), předem určenému zájemci, včetně návrhu
ceny a výsledek předložil na příštím 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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