Usnesení č. 10
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 25. 06. 2020
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
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. Dále zastupitelstvo
schvaluje, že v případě odstoupení vybrané firmy z realizace zakázky bude automaticky
oslovena další firma v pořadí
dočasné zřízení pracovního místo na údržbu veřejné zeleně a práce s motorovou pilou od 01.
07. – 31. 12. 2020

1.3.

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.6.

informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
informaci o hospodaření v obecních lesích za rok 2019
rozpočtové opatření č. 5 /2020
informaci o poskytnuté dotaci na akci „Oprava vodní nádrže na pozemku parc. č. 33/1 v k.ú.
Horní Dvořiště“ a pověřuje starostu obce, aby předjednal s finančním partnerem možnost
předfinancování celé akce
informaci o provozu OÚ v letních měsících a schvaluje proplacení části řádné dovolené z roku
2019 starostovi obce v nejbližším možném termínu
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.

Zastupitelstvo obce:

3.1.

projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumávání
hospodaření obce za rok 2019. Dále zastupitelstvo obce přijímá opatření k nápravě zjištěných
chyb podle přílohy č. 3
nesouhlasí s celoročním provozem sportovní střelnice na části pozemku parc. č. 2075 v k.ú.
Horní Dvořiště a ukládá starostovi obce vyvolat s --------------------------------------- jednání ohledně
možnosti částečného provozu za jasně stanovených podmínek daných již v roce 2015

2.5.

3.2.

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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