Usnesení č. 16
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 11. 11. 2021
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného s firmou EG.D, a.s. na uložení zemního kabelu
NN v pozemku parc. č. 71/1 v k.ú. Horní Dvořiště za úplatu -----,- Kč bez DPH
ceny vodného ve výši 33,99 + pevná složka vodného 600,- Kč a dále cenu stočného 47,32 Kč +
pevná složka stočného 700,- Kč – schválené ceny na rok 2022 jsou uvedeny bez DPH
mimořádnou odměnu zástupcům jednotlivých inventarizačních komisí ve výši -----,- Kč, včetně
zastupitelů obce
rozpočet na rok 2022 v celkové výši příjmů 12 545 700,- Kč, celkových výdajů 14 545 700,- 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 1 500 000,Kč, Závodní kuchyně Horní Dvořiště p.o. 730 000,- Kč a neinvestiční transfery spolkům 200 000
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
střednědobý výhled obce na období 2023 - 2027 a střednědobé výhledy příspěvkových
organizací Základní školy T.G.M. a Mateřské Horní Dvořiště a Závodní kuchyně Horní Dvořiště
p.o. na období 2023 – 2027
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci na území obce Horní Dvořiště s účinností od 01. 01. 2022
Řád veřejného pohřebiště s účinností od 01. 01. 2022
dodatek č. 1 směrnice č. 02/2019 – zásady a pravidla obce Horní Dvořiště pro poskytování
individuálních dotací z rozpočtu obce
bezúplatný převod komunikace č. III/16011 – Horní Dvořiště – hr. obce (směr Dolní Drkolná) o
délce 2,343 km, včetně stavby mostu ev. č. 16011-2 na pozemcích parc č. 2611/9, 2543/1 a
2543/2 v k.ú. Horní Dvořiště za předpokladu, že bude komunikace, včetně mostu opravena
(nový povrch, stoky)
dohodu o ukončení smlouvy o poskytování pečovatelské služby dle § 46 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů s Městem Vyšší Brod
dočasné zřízení pracovního místo na částečný úvazek – 5 hodin na zimní údržbu, údržbu
veřejné zeleně, práce v lese a práce s motorovou pilou o 4 měsíce

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

2.1.
2.2.

informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
projekt těžební a pěstební činnost v obecních lesích na rok 2022, tak jak ho vypracoval OLH p.
Žufa
rozpočtové opatření č. 13, 14 a 15 / 2021
informaci o přípravách inventarizace
informace o personálním obsazení OÚ a schvaluje stávající počet zaměstnanců
informaci o projektu Pošta Partner
informaci o plánovaných kulturních akcích
informaci o zimní údržbě
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
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3.

Zastupitelstvo obce:

3.1.

ukládá starostovi obce zveřejnit ceny vodného a stočného pro rok 2022 na úřední desce
obecního úřadu a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední
desce na www.hornidvoriste.cz
ukládá hospodářce obce zpracovat veškeré podklady, sestavy pro inventarizaci do 21. 12. 2021
ukládá starostovi obce zveřejnit, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na území obce Horní Dvořiště, na úřední desce
obecního úřadu a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední
desce na www.hornidvoriste.cz
ukládá starostovi obce zveřejnit, Řád veřejného pohřebiště, na úřední desce obecního úřadu a
zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na
www.hornidvoriste.cz
ukládá starostovi obce nabídnout k pronájmu obecní zemědělské pozemky na další pěti leté
období za stávajících platných podmínek
neschvaluje zřízení Pošty Partner a její provoz pod obcí Horní Dvořiště
neschvaluje nabídku právní ochrany a nabídku právní ochrany vozidel od společnosti D.A.S.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

Zapisovatel : Marcela Bláhová

starosta obce
Kemény Zdeněk

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

2

