Usnesení č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 21. 02. 2019
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
zřízení fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury
směrnici „STATUT FONDU FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO
MAJETKU OBCE HORNÍ DVOŘIŠTĚ“ a jednorázový převod finančních prostředků do tohoto
fondu ve výši 400 000,- Kč a rozpočtovou změnu k tomuto rozhodnutí
průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za rok 2018
protokoly o účetní závěrce obce a příspěvkových organizací obce (škola, ZK) k 31. 12. 2018, včetně
vypořádání hospodářského výsledku dle přílohy, včetně rozpočtové změny, která vyplývá z tohoto
rozhodnutí
prodej pozemku parc. č. 77/1 v k.ú. Horní Dvořiště o výměře 1874 m2 (TTP), pozemku parc. č. 77/4
v k.ú. Horní Dvořiště o výměře 29 m2 (TTP), pozemku parc. č. 2626/1 v k.ú. Horní Dvořiště o
výměře 117 m2 (zahrada) a pozemku parc. č. 2626/2 v k.ú. Horní Dvořiště o výměře 165 m2
(zahrada) za 150 Kč/m2 + náklady za GP (zřízení věcného břemene) + náklady za poplatek na
katastrálním úřadě manželům panu Davidovi Maršánovi, nar. 19. 11. 1982 a Věře Maršánové
Trojanové, nar. 02. 10. 1987, oba trvale bytem Česká 4, 382 93 Horní Dvořiště
záměr dlouhodobě bezúplatně pronajmout nebytový prostor v čp 32 (bývalé zdravotní středisko) na
přestavbu bytu třetí osobou a ukládá starostovi obce, aby zpracoval dohodnuté podmínky a s těmi
seznámil případné zájemce
odměnu Sportovně kulturní komisi
zrušení majetkového účtu č. 1018311767 a investičního účtu č. 2994598369/0800 u České spořitelny
a ukládá starostovi obce, aby do konce 03/2019 zrušení těchto účtů zařídil
výši nájmu nebytových prostor min. ve výši 40,- Kč za m2 ročně
výši nájmu pozemku určeného pro zahradu min. ve výši 1,50 ,- Kč za m2 ročně
výši nájmu pozemku určeného pro zemědělství min. ve výši 1200,- Kč za 1ha ročně
stanovisko obce ke škodní události č. 6633079 a ukládá starostovi, aby toto stanovisko zaslal na
sídlo společnosti Jednoty Kaplice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
plán rozvoje obce na roky 2019 – 2022 s tím, že realizaci, způsob a druh financování jednotlivých
akcí odsouhlasí starosta, či zastupitelstvo dle schválených pravomocí
informace o činnosti Sportovně kulturní komisi a plánu kulturních akcí na rok 2019
informaci o plánované kontrole hospodaření obce (audit) z Krajského úřadu
informaci o nově vzniklém Honebním společenstvu Horní Dvořiště
informaci o výsledku škodní události č. 6633079
dopis Ministerstva dopravy ohledně obsluhy stanice Horní Dvořiště vlaky dálkové dopravy a
kategoricky se staví proti plánovanému opětovnému zrušení těchto spojů
informaci o podané žádosti do Fondu malých projektů Rakousko-ČR
informaci o konání valné volební hromada destinační společnosti Novohradsko-Doudlebsko
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce:
ukládá hospodářce obce, aby do konce 10/2019 oznámila nájemcům navýšení cen od 01. 01. 2020 u
stávajících nájemních smluv

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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