Usnesení č. 17
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 17. 12. 2021

1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
min. finanční spoluúčasti 20% - 40% celkových nákladů (dle žádostí) u žádostí o dotace u JČ
kraje na rok 2022, včetně příslušných rozpočtových změn
dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (registrační číslo žádosti
21/006/19210/231/009/001327) na projekt „ZAŘÍZENÍ PRO KULTURNÍ A SPOLKOVOU
ČINNOST“
podání žádosti o finanční podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na
akci „Oprava místní komunikace k ČOV v obci Horní Dvořiště“ na části pozemku parcelní č.
2540/1 a části pozemku parc. č. 2539/2 v k.ú. Horní Dvořiště
žádost o dotaci z MMR - Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury – Parkovací
plochy u bytových domů Horní Dvořiště
žádost dotaci ze MMR (SFPI) - Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů – Stavební
úpravy bytové jednotky v č.p. 32 v Horním Dvořišti
mimořádnou odměnu ----------------------------------------------------------- za zastupování hospodářky
obce v její nepřítomnosti (nemoc, dovolená) + celoroční vykonávání mzdové agendy a dále
administraci spojenou s dotacemi bez pomoci třetí strany a tím ušetření nemalých finančních
prostředků
od 01. 01. 2022 příspěvek nově narozeným občánkům ve finanční výši - ---- Kč a věcný
příspěvek ve výši - ---- Kč

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
rozpočtové opatření č. 16 / 2021
informace o vyhlášení dotačního programu Jihočeským krajem na rok 2022
informaci o zřízení komise pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na kulturní,
sportovní a vzdělávací aktivity, včetně personálního obsazení předsedy komise
informaci o Betlémském světle
informaci o plánovaných termínech zastupitelstva obce na rok 2022
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.

Zastupitelstvo obce:

3.1.

pověřuje místostarostku obce, aby do příštího zasedání zastupitelstva obce prověřila, co by
změna statutu obce na městys znamenala, jak po finanční stránce, tak po stránce
administrativní (banky, smlouvy apod.).
pověřuje starostu obce, aby zajistil odhad nabídnutých pozemků k odkupu parc. č. ----- (les –
540 m2) a ----- (ost.plocha – 1865 m2) v k.ú. Jenín sousedících s obecním majetkem (lesem)

3.2.
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3.3.

3.4.
3.5.

ukládá starostovi obce, aby zažádal o dotace na živou kulturu (dětský den), o dotaci na podporu
sportu – oprava, renovace oplocení na tenisových kurtech, včetně opravy odrazové zdi, o dotaci
na hasiče – dovybavení JSDHO zásahovými a cvičebními pomůckami, o dotaci na podporu oprav
a rekonstrukcí místních komunikací a žádost POV 2022 na akci – výměna VO v ulici Lázeňská a
Nádražní + náves v Horním Dvořišti
ukládá zastupitelce Mgr. Daškové ve spolupráci se starostou obce zažádat o dotaci na podporu
školství – vybavení ZŠ a MŠ potřebnými učebními pomůckami a herních dětských prvků
doporučuje starostovi obce věnovat Domovu pro seniory Kaplice finanční dar na činnost ve výši
-----,- Kč

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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