Usnesení č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 12. 09. 2019
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.
1.3.

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028 ve variantě D
směrnici č. 2/2019 ZÁSADY A PRAVIDLA OBCE HORNÍ DVOŘIŠTĚ pro poskytování
individuálních dotací z rozpočtu obce na kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity a ukládá
starostovi obce tuto směrnici zveřejnit na ÚD obce
rozpočtové opatření č. 07 / 2019
výši školného ZUŠ Natanael na 1. pololetí 2019/20 ve výši 18 000,- Kč a ukládá starostovi
obce, aby uzavřel se ZUŠ Natanael smlouvu o tomto příspěvku
SOD na GO kotle ve škole s Ing. Miroslavem Šamatou, Zámečnické práce 384 27 Vitějovice 8
zřízení nového kuchyňského koutu v přízemí budovy OÚ a ukládá starostovi, aby celou akci
zajistil

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
rozpočtové opatření č. 06 /2019
informaci o rekonstrukci záchodů ve ZŠ pro MŠ
informaci o stavebním stavu hasičské zbrojnice
informaci o stavebním stavu sportovních kabin, včetně odkanalizování a sporu s majiteli okolní
nemovitosti čp 146
informaci o výměně hlavního rozvaděče elektřiny v čp 34, včetně jističů v bytech
informaci o novém posezení na státní hranici směr Německý Heršlák
informaci o plánované kontrole dílčího přezkumu hospodaření za rok 2019
informaci o společném setkání na hranicích na konci října
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.

Zastupitelstvo obce:

3.1.

neschvaluje ve prospěch obce bezúplatný převod veřejné účelové komunikace na pozemku
parc.
č. 256/1 v k.ú. Český Heršlák.
na základě žádosti Ivany Šnobrové, neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 42 v k.ú. Český
Heršlák o výměře cca. 200 m2 (ostatní plocha)
na základě žádosti Ladislava Maršáná a Aleny Slaninové, neschvaluje žádost o koupi, či
pronájem části pozemků parc. č. 124/2 a 2647/1 v k.ú. Horní Dvořiště
na základě žádosti Miloslava Bolebrucha, neschvaluje žádost o koupi pozemku parc. č. 76/3
v k.ú. Horní Dvořiště o výměře 91 m2 (zahrada). Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce,
aby
projednal a dořešil s žadatelem případný pronájem pozemku
neschvaluje dokončení poslední části výměny VO v Horním Dvořišti v tomto roce

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

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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