Usnesení č. 13
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 18. 03. 2021

1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za rok 2020

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 rozpracovaných stavebních akcích a ukládá zastupiteli DiS. Zdeňku Frkovi, aby ve
spolupráci s občanem p. Feslem nechal zpracovat architektonickou studii řešení prostoru návsi
v obci Horní Dvořiště, včetně sadových úprav
rozpočtové opatření č. 1/2021
informaci o plánovaných termínech zastupitelstva obce na rok 2021
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.

Zastupitelstvo obce:

3.1.

ukládá starostovi obce vyvolat jednání se zástupci MěÚ Kaplice ohledně individuálního
odkanalizování lokalit Nádražní ulice + lokalita B4, B5, C1, D1 v k.ú. Horní Dvořiště a B1, C1 a C2
v k.ú. Český Heršláka dle ÚP s tím, že ZO nesdílí názor, že v těchto lokalitách bude povolována
výstavba, až po zbudování veřejné kanalizace
ukládá starostovi obce vytipovat trasu kanalizačního řadu na odkanalizování Nádražní ulice a
místostarostce obce, oslovit majitele pozemků ve vytipované trase kanalizace a zajistit jejich
souhlas
souhlasí s napojením budoucího RD na vodovodní a kanalizační síť, přes obecní pozemek parc.
č. 71/1 v k.ú. Horní Dvořiště. Náklady s tím spojené jdou za žadatelem, stejně jako náklady na
zřízení věcného břemene
ukládá starostovi obce vyvolat jednání SPÚ ohledně možnosti bezúplatného převodu
komunikace za mostem na pozemku parc.č. 2344 v k.ú. Horní Dvořiště. Dále ukládá starostovi
vytipovat další možné pozemky, které by bylo možné bezúplatně převést
nesouhlasí s odprodejem obecních pozemků okolo střelnice na kopci Kalvárie

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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