Usnesení č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 07. 11. 2019
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.
1.3.

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
rozpočtové opatření č. 10 / 2019
odměnu zástupcům jednotlivých inventarizačních komisí ve výši 1000,- Kč, včetně
zastupitelů obce
rozpočet na rok 2020 v celkové výši příjmů 10 500 000,- Kč, celkových výdajů 12 500 000,Kč a financování ve výši 2 000 000,- 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 neinvestiční
transfery spolkům 150 000,- Kč. Sociální fond má stanoveny celkové příjmy 24 000,- Kč a
celkové výdaje ve výši 24 000,- Kč. Fond financování a obnovy vodohospodářského
majetku obce ve výdajích (rezerva) 120 000,- Kč a v příjmech dle směrnice 120 000 Kč
veřejnoprávní smlouvu na úseku projednávání přestupků s městem Kaplice a pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy
příspěvek TJ Horní Dvořiště, z.s. ve výši 10 000,- Kč
na základě doporučení hodnotící komise uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava vodní
nádrže na pozemku parc. č. 33/1 v k.ú. Horní Dvořiště“ s firmou: VKB Stavby s.r.o., Buk 51,
383 01 Buk, IČ 02192012, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 2 656 744,- Kč
včetně DPH. Jediným hodnotícím kritériem pro výběr zhotovitele byla nejnižší nabídková
cena. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem předmětné smlouvy o
dílo. Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného s firmou E.ON Distribuce, a.s. na uložení
zemního kabelu NN v pozemku parc. č. 2540/1 v k.ú. Horní Dvořiště za úplatu 5000,- Kč bez
DPH

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

2.1.
2.2.

informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
projekt těžební a pěstební činnost v obecních lesích na rok 2020 a informaci o stavu
hospodaření v obecních lesích za ¾ roku 2019, tak jak ho vypracoval OLH p. Žufa
2.3. informaci o výsledku dílčího přezkumu hospodaření za rok 2019
2.4. rozpočtové opatření č. 08 /2019
2.5. rozpočtové opatření č. 09 / 2019
2.6. informaci o přípravách na inventarizaci
2.7. informaci o výsledku kontroly ČIŽP ohledně vypouštění odpadních vod u sportovních kabin
2.8. informaci o novele zákona o místních poplatcích a ukládá starostovi obce, aby do příštího
zasedání ZO předložil novou OZV, tak aby byla v souladu s tímto zákonem
2.9. informaci o provozní době OÚ Horní Dvořiště mezi vánočními svátky
2.10. dokument, který předložil zastupitel Ing. Radek Frk
2.11. informaci o schválené dotaci a podepsání smlouvy o dotaci z Fondu malých projektů
Rakousko-Česká republika na akci – Běh dějin obce Horní Dvořiště – společné ohlédnutí do
minulosti (dvojjazyčná kronika)
2.12. informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce
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3.

Zastupitelstvo obce:

3.1.

stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů kompetenci zástupce (starosta, místostarosta) obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v příjmech v libovolné výši a ve výdajích do
výše 500 000,- Kč změny celkových výdajů na 1 rozpočtové opatření
stanovuje hladinu významnosti ve výši 500 000,- Kč
ukládá hospodářce obce zpracovat veškeré podklady, sestavy pro inventarizaci do 20. 12.
2019
neschvaluje prodej pozemků 2421/1, 2421/3 v k.ú. Horní Dvořiště a pozemku parc. č. 49/1
a 49/2 v k.ú. Český Heršlák paní Zwirchmayr

3.2.
3.3.
3.4.

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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