Usnesení č. 12
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 10. 12. 2020
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného s firmou E.ON Distribuce, a.s. na uložení zemního
kabelu NN v pozemku parc. č. 2620/1 v k.ú. Horní Dvořiště za úplatu 2 000,- Kč bez DPH
1.3. cenu vodného ve výši 33,43 + pevná složka vodného 560,- Kč a dále cenu stočného 43,42 Kč +
pevná složka stočného 651,- Kč – schválené ceny na rok 2021 jsou uvedeny bez DPH
1.4. mimořádnou odměnu zástupcům jednotlivých inventarizačních komisí ve výši ………,- Kč, včetně
zastupitelů obce
1.5. rozpočet na rok 2021 v celkové výši příjmů 11 900 000,- Kč, celkových výdajů 13 900 000,- 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 1 300 000,Kč, Závodní kuchyně Horní Dvořiště p.o. 700 000,- Kč a neinvestiční transfery spolkům 150 000
Kč. Sociální fond má stanoveny celkové příjmy 32 000,- Kč a celkové výdaje ve výši 32 000,- Kč.
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku obce ve výši 120 000 Kč, finanční
rezerva, která nepodléhá rozpočtové skladbě
1.6. schvaluje min. finanční spoluúčasti 20% - 40% celkových nákladů (dle žádostí) u žádostí o
dotace u JČ kraje na rok 2021, včetně příslušných rozpočtových změn
1.7. místní Program obnovy venkova na roky 2021 – 2030
1.8. mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši ……………………………………… za plnění mimořádných
úkolů v měsících 03 až 06 / 2020, když kromě své funkce, vykonával i funkci hospodáře obce
1.9. dočasné zřízení pracovního místo na zimní údržbu, údržbu veřejné zeleně, práce v lese a práce
s motorovou pilou od 01. 01. – 30. 04. 2021
1.10. stávající počet zaměstnanců OÚ

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

2.1.
2.2.

2.7.
2.8.
2.9.

informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
projekt těžební a pěstební činnost v obecních lesích na rok 2021, tak jak ho vypracoval OLH p.
Žufa
rozpočtové opatření č. 10, 11, 12 a 13 /2020
informaci o přípravách na inventarizaci
informaci o vyhlášení dotačního programu Jihočeským krajem na rok 2021
zřízení komise pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na kulturní, sportovní
a vzdělávací aktivity, včetně personálního obsazení předsedy komise
informaci o personálním obsazení OÚ
dokument, který předložil zastupitel Ing. Radek Frk
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.

Zastupitelstvo obce:

3.1.

ukládá starostovi zveřejnit kalkulaci vodného a stočného na rok 2021 na úřední desce obecního
úřadu a zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na
www.hornidvoriste.cz
Signature Not Verified

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
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3.2.
3.3.

ukládá hospodářce obce zpracovat veškeré podklady, sestavy pro inventarizaci dle příkazu
starosty
ukládá starostovi, aby zažádal z vyhlášeného dotačního programu Jihočeským krajem na rok
2021 o dotace na živou kulturu (dětský den), o dotaci na podporu sportu – výměna střešní
krytiny na sportovních kabinách, o dotaci na hasiče – údržba obecního majetku – hasičská
zbrojnice, z POV 2021 na akci – rekonstrukce bytu nad poštou, či v základní škole - výměna
stávajícího rozvodu topení, včetně radiátorů nebo výměna zbytku VO v ulici lázeňská a náves
v Horním Dvořišti

Zapisovatel : Renata Lendacká

starosta obce
Kemény Zdeněk

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