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Usnesení č. 8
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 17. 12. 2019

1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místních poplatcích s účinností od 01. 01. 2020
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu s účinností od 01. 01. 2020
cenu vodného ve výši 30,75 + pevná složka vodného 560,- Kč a dále cenu stočného 43,33 Kč +
pevná složka stočného 651,- Kč – schválené ceny na rok 2020 jsou uvedeny bez DPH
min. finanční spoluúčasti 30% - 40% celkových nákladů (dle žádostí) u žádostí o dotace u JČ
kraje na rok 2020
mimořádnou odměnu xxxxxxxxxxx výši xx xxx,- Kč za plnění mimořádných úkolů při kulturních
akcích v roce 2019 a za zastupování xxxxxxxx obce v její nepřítomnosti
dodatek č. 1 ke smlouvě k zajištění sběru odpadů ze dne 09. 03. 2015 s Technickými službami
Kaplice spol. s.r.o.
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene se SŽDC, s.o. - číslo smlouvy SŽDC: E654-S4711/2019 ohledně uložení sloupů VO směrem k nádraží v Českém Heršláku

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
informace o vyhlášení dotačního programu Jihočeským krajem na rok 2020
zřízení komise pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na kulturní, sportovní
a vzdělávací aktivity, včetně jejího personálního
rozpočtové opatření č. 11, 12, 13 a 14 /2019
informaci o Betlémském světle a souhlasí s proplacením nákladů na setkání s Rakouskými hasiči
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.

Zastupitelstvo obce:

3.1.

ukládá starostovi obce schválené OZV č. 1 a 2 / 2019 bezodkladně vyvěsit na úřední desce
obecního úřadu a zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední
desce na www.hornidvoriste.cz
ukládá starostovi zveřejnit schválenou kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2020 na úřední
desce obecního úřadu a zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické
úřední desce na www.hornidvoriste.cz
ukládá starostovi, aby zažádal o dotace na živou kulturu (dětský den), o dotaci na podporu
sportu – výměna střešní krytiny na sportovních kabinách, o dotaci na hasiče – DA a údržba
obecního majetku – hasičská zbrojnice, o dotaci ze školství na výměnu kotle a žádost POV 2020
na akci výstavba hygienického zařízení pro Mateřskou školku
neschvaluje realizaci projektu „Horní Dvořiště – parkovací plochy u bytových domů“ v roce
2020
doporučuje starostovi obce věnovat Charitě Kaplice finanční dar na činnost ve výši xxxx,- Kč

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Zapisovatel : Marcela Bláhová
starosta obce
Kemény Zdeněk

Poznámka:
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadě Horní Dvořiště.
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