Usnesení č. 24
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 19. 04. 2018
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu

prodej pozemku 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) za 40 Kč/m2 +
náklady za poplatek na katastrálním úřadě panu Marianovi Rozsnyovi, nar. 24. 07. 1970,
trvale bytem Horní Dvořiště 116, 382 93 Horní Dvořiště
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného s firmou E.ON Distribuce, a.s. na uložení zemního
kabelu NN v pozemku parc. č. 2421/1 v k.ú. Horní Dvořiště za úplatu 2 900,- Kč bez DPH
přistoupení obce HORNÍ DVOŘIŠTĚ do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a
§ 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov
Sdružení místních samospráv České republiky a u k l á d á starostovi obce vyplnění příslušné
přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a
to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce
smlouvu o poskytnutí peněžního daru s obcí Malonty ve výši 20 000,- Kč na akci „Živé obrazy obce
Horní Dvořiště z let 1938-1945“
vystoupení z EUROREGINU ŠUMAVA jihozápadní Čechy a ukládá starostovi, aby o rozhodnutí
ZO informoval zástupce EUROREGIONU Šumava jihozápadní Čechy
cenovou nabídku na zpracování PD revitalizace rybníka u stájí, včetně stavebního povolení a
technické podpory pro žádost o dotaci
vybudování nového septiku u sportovních kabin ve variantě č. I a ukládá starostovi obce, aby poptal
dle směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu min. 3 firmy ohledně realizace akce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
aktuální informace ze sdružení Novohradsko-Doudlebsko, z.s.
hospodaření v obecních lesích za rok 2017
rozpočtové opatření č. 01, 02, 03, a 04 / 2018
o pokračujících přípravách na akci „Živé obrazy obce Horní Dvořiště“, tak jak jí přednesl zastupitel
Lendacký a ZO souhlasí, že obec uhradí náklady spojené s organizací akce (wc, odpady, uzavírka,
bezpečnost, zázemí pro sponzory a kapelu)
informaci o plánovaných kulturních akcích v roce 2018
dopis od ČD, národního dopravce s nabídkou odkoupení vodohospodářského majetku na území obce
Český Heršlák a ukládá starostovi, aby zjistil, za jakých podmínek by ČD obci majetek převedly
informaci o firmě EGAL s.r.o. a ukládá starostovi, aby zástupce této firmy pozval na příští zasedání
ZO
informaci o novém pracovním místě (VPP)
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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