Usnesení č. 18
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 15. 02. 2022
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
koupi pozemků parc. č. 1311/3 (les – 540 m2) a 1412/4 (ost.plocha – 1865 m2) v k.ú. Jenín za
odhadní cenu dle znaleckého posudku č. 727/02/2022 ze dne 11. 01. 2022
1.3.
prodej části pozemku parc. č. 1045/1 v k.ú. Horní Dvořiště (vodní plocha) - (dle GP 309 250/2021 se jedná o pozemek parc. č. 1045/5 o výměře 32 m2 ) za -- Kč/m2 + náklady za
poplatek na katastrálním úřadě --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4.
průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za rok 2021
1.5.
- výši nájmu bytových prostor zrekonstruovaných ve výši 28,- Kč za m2 měsíčně
- výši nájmu bytových prostor nezrekonstruovaných ve výši 26,- Kč za m2 měsíčně
- výši nájmu nebytových prostor ve výši 45,- Kč za m2 ročně
- výši nájmu pozemku určeného pro zahradu ve výši 1,80,- Kč za m2 ročně
- výši nájmu pozemku určeného pro zemědělství v min. výši 1 500,- Kč za 1ha ročně
Výše uvedené ceny pro nové smlouvy jsou schválené s okamžitou platností. U stávajících smluv
bytových prostor zastupitelstvo obce schvaluje ceny od 01. 07. 2022 a u ostávajících smluv od
01. 01. 2023
1.6.
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci na území obce Horní Dvořiště s účinností 15 dnem po dni vyhlášení
1.7.
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného s firmou EG.D, a.s. na uložení zemního kabelu
NN v pozemku parc. č. 2491/2 v k.ú. Horní Dvořiště za úplatu -----,- Kč bez DPH
1.8.
finanční spoluúčast min. 50 % u žádosti o dotaci na JČ kraj z programu Investiční fond JČ kraje
1.9.
finanční spoluúčast min. 40 % u žádosti o dotaci na JČ kraj z programu školství

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
rozpočtové opatření č. 17 / 2021
rozpočtové opatření č. 01 / 2022
informaci o směně pozemku 2613 a části pozemků 2610/1 a 1045/1 v k.ú. Horní Dvořiště
informaci o plánované kontrole hospodaření za rok 2021
informaci o podané žádosti (přestavba bytu nad poštou) na JČ kraj z programu Investiční fond
JČ kraje
informaci o nově pořízeném gastro majetku do závodní kuchyně
informaci o současné situaci okolo pracovníka veřejné zeleně
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce
informaci o dotační žádosti na JČ kraj z programu školství

3.

Zastupitelstvo obce:

3.1.

pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy na pozemky parc. č. 1311/3 (les – 540 m2) a
1412/4 (ost.plocha – 1865 m2) v k.ú. Jenín a ukládá mu, aby předmětnou koupi administrativně
zajistil, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí
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3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

ukládá starostovi obce, aby administrativně zajistil prodej části pozemku parc. č. 1045/1 v k.ú.
Horní Dvořiště (vodní plocha) - (dle GP 309 - 250/2021 se jedná o pozemek parc. č. 1045/5 o
výměře 32 m2 )
ukládá hospodářce obce, aby nahlásila dotčeným nájemníkům písemnou formou zvýšení
nájemného a to minimálně 2 měsíce od platnosti
ukládá starostovi obce zažádat o bezúplatný převod pozemků (viz. příloha) ve vlastnictví SPÚ a
zajistit administrativní věci s tím spojené (zajistit GP, smlouvu apod.)
ukládá starostovi obce, aby zveřejnil obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na území obce Horní Dvořiště dle platné
legislativy na úřední desce a ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů
projednalo a schválilo aktualizovaný návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na
období 2022 až 2031

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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