Usnesení č. 8
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 25. 08. 2011
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatelé zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt
pořádání kulturních akcí obcí nebo místním sdružením (SDH, Myslivci, Sokol apod.) i
po 22 hodině, max. však do 03 hodin následujícího dne
rozpočtovou změnu č. 6/2011
rozpočtovou změnu č. 7/2011
v rámci grantové a dotační politiky hladinu významnosti na podrozvahových účtech
obce Horní Dvořiště od účetního období 2011 částku 100 000 Kč
v případě nezaplacení pohledávky a jejího vymáhání za každou upomínku účtovat s platností
od 1.9.2011 částku 50,- Kč.

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

informace podané zástupcem provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace v obci
prezentaci firmy PRVOK s.r.o.
investiční akce na rok 2012
informaci o firmě, která provede opravu „Křížové cesty“
informaci o stavu žádosti na koupi pozemků p. č. 45/1 a 45/8 v k.ú. Český Heršlák (park)
informaci o Mezinárodním taktickém cvičení jednotek požární ochrany

informace o plánované kontrole z Krajského úřadu
informaci o konání příštího zastupitelstva obce

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
3.1.
3.2.

požádat z Programu obnovy venkova 2012 o peníze na akci výměna oken na
obecním domě č.p. 34 v Horním Dvořišti a následně navýšit nájem
podat trestní oznámení na neznámého pachatele ohledně odcizení obrazů „Křížové cesty“
z kostela v Horním Dvořišti a poničení hrobu rodiny Stürzlu na místním hřbitově

4. Zastupitelstvo obce ukládá hospodářce obce:
4.1.

do příštího zasedání zastupitelstva obce zpracovat návrh rozpočtu na rok 2012

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

