Usnesení č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 19. 05. 2020

1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.
1.3.

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místních poplatcích s účinností od 06. 06. 2020
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného s firmou E.ON Distribuce, a.s. na uložení zemního
kabelu NN v pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Český Heršlák za úplatu - ----,- Kč bez DPH
1.4. výměnu vodovodní přípojky k budově obecního úřadu
1.5. zadání zakázky – Stavební úpravy části objektu č.p. 52 – výstavba hygienického zařízení pro MŠ
dle zprávy z výběrového řízení ve výši ------ Kč bez DPH a k podpisu SOD s firmou ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pověřuje starostu obce a dále
schvaluje i související rozpočtové opatření související s tímto usnesením
1.6. schvaluje zadání zakázky – Pořízení nového DA pro JSDHO Horní Dvořiště dle zprávy
z výběrového řízení ve výši --- --- Kč bez DPH a k podpisu kupní smlouvy s firmou ---------------------------------------------------------------------------------------------pověřuje starostu obce a dále se zavazuje
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů
1.7. osazení reklamní cedule 0,6 m2 firmy ------------------------------- Kč měsíčně bez DPH na čekárně
v Horním Dvořišti a pověřuje k podpisu smlouvy starostu obce

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
informaci o průběhu inventarizace a závěrečnou zprávu inventarizace za rok 2019
rozpočtové opatření č. 1, 2, 3 a 4 /2020
informace o rozpracovaných stavebních akcích
informace o vnitřní kontrole účetnictví obce a příspěvkových organizací a informace o
současném personálním stavu na OÚ
žádost pana Nerudy Jiřího ohledně napojení novostavby RD na vodovod a ukládá starostovi
obce, aby předložil možnost, jakým způsobem by bylo možné danou lokalitu na vodovod
napojit a obeslat lidi v dané lokalitě, zda by se na vodovod připojili a zda by se i chtěli na akci
finančně podílet
žádost pana Lendackého Jaroslava ohledně nového povrchu účelové komunikace před jeho
domem a ukládá starostovi, aby předložil možnost, jakým způsobem by bylo možné danou
komunikaci opravit a případně jaký by byl zájem lidí z dané lokality se napojit na obecní
vodovod a zda by se lidé chtěli na akci finančně podílet
informaci o volbách do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
žádost Ing. Geralda Josefa Gratze na odkup obecních pozemků s tím, že obec momentálně
neuvažuje o odprodeji žádných pozemků, které má ve vlastnictví
informaci o zrušených a plánovaných kulturních akcích v roce 2020 v důsledku vyhlášeného
nouzového stavu
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
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3.

Zastupitelstvo obce:

3.1.
3.2.

neschvaluje protokol o účetní závěrce obce Horní Dvořiště za rok 2019
neschvaluje protokol o účetní závěrce příspěvkové organizace ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Horní
Dvořiště za rok 2019
neschvaluje protokol o účetní závěrce příspěvkové organizace Zavodní kuchyně Horní Dvořiště
p.o. za rok 2019
přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 ze dne 24. 02. 2020 – viz. příloha (Opatření k nápravě chyb a
nedostatků PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019)
ukládá starostovi obce vyvěsit schválenou OZV č. 1 / 2020 o místních poplatcích bezodkladně
vyvěsit na úřední desce obecního úřadu a zveřejnit ji i způsobem umožňujícím dálkový přístup
na elektronické úřední desce na www.hornidvoriste.cz
souhlasí se zařazením území obce pro roky 2021 – 2028 do územní působnosti MAS Sdružení
Růže
doporučuje starostovi obce věnovat -----------------. finanční dar na činnost ve výši -------------pověřuje starostu obce k výběru dopravního automobilu (dodávky) pro potřeby obce v souladu
se schváleným zadáním, aby tento nákup zajistil dle platné směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

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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