Usnesení č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 13. 12. 2018
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu

za členy finančního výboru
- p. Ing. Frka Radka, nar. 11. 06. 1986 bytem Česká 5, 382 93 Horní Dvořiště
- p. Lendackého Henricha, nar. 08. 05. 1968, bytem Nádražní 54, 382 93 Horní Dvořiště
za členy kontrolního výboru
- p. Korcha Josefa, nar. 13. 05. 1976, bytem Nádražní 7, 382 93 Horní Dvořiště
- p. Kremla Luboše, nar. 06. 09. 1968, bytem Česká 10, 382 93 Horní Dvořiště
cenu vodného ve výši 29,02 + pevná složka vodného 510,- Kč a dále cenu stočného 41,95 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
rozpočet na rok 2019 v celkové výši příjmů 10 430 900,- Kč, celkových výdajů 10 430 900,- Kč a
financování ve výši 0,- Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
obce, a to pro Základní škola T.G.M. a Mateřská Horní Dvořiště ve výši 1 500 000,- Kč, Závodní
kuchyně Horní Dvořiště p.o. 500 000,- Kč a transfery spolkům TJ Horní Dvořiště, z.s. ve výši
50 000,- Kč. Sociální fond má stanoveny celkové příjmy 45 732,- Kč a celkové výdaje ve výši
42 000,- Kč
mimořádnou odměnu starostovi obce výši 10 000,- Kč za plnění mimořádných úkolů při kulturních
akcích v roce 2018
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, 2421/2, 2421/3, 2421/6 v k.ú. Horní Dvořiště za úplatu
1 000,- Kč bez DPH a v pozemku parc. č. 49/1 v k.ú. Český Heršlák za úplatu 1 000,- Kč bez DPH¨
min. finanční spoluúčasti 30% - 50% celkových nákladů (dle žádostí) u žádostí o granty u JČ kraje
náklady na překlad a digitalizaci Denkmayer kroniky k pořízení dvojjazyčné knihy a to za
předpokladu získání dotace z Fondu malých projektů pro přeshraniční spolupráci. Zastupitelstvo
ukládá místostarostce obce zajistit celou akci

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
rozpočtové opatření č. 14, 15, 16, 17, 18 a 19 / 2018
projekt těžební a pěstební činnost v obecních lesích na rok 2019, tak jak ho vypracoval OLH p. Žufa
informaci o přípravách na inventarizaci a ukládá hospodářce obce zpracovat veškeré podklady,
sestavy pro inventarizaci
informace o vyhlášení dotačního programu Jihočeským krajem na rok 2019 a ukládá starostovi, aby
zažádal o dotace na živou kulturu (dětský den), o dotaci na podporu sportu – renovaci tenisových
kurtů, o dotaci na hasiče, údržba obecního majetku – hasičská zbrojnice
informaci o Betlémském světle a o setkání našich hasičů s Rakouskými hasiči
sdělení O2 Czech Republic a.s. ohledně demontáži telefonní budky před poštou v roce 2019
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce:
neschvaluje prodej pozemku parc. č. 45/10 v k.ú. Český Heršlák manželům Vejsovým. Dále
zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby administrativně zajistil případný prodej části
pozemku parc. č. 45/10 v k.ú. Český Heršlák, tak aby obci Horní Dvořiště zůstal přístup na pozemky
v jejím vlastnictví
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ukládá starostovi obce, aby podal žádost POV 2019 na akci renovace stávajícího VO ve správním
území obce Horní Dvořiště – IV. etapa s minimální finanční spoluúčastí obce 50 %
ukládá starostovi obce, aby vytvořil pravidla pro poskytování individuálních dotací spolkům

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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