Usnesení č. 19
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 26. 04. 2022
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
finanční spoluúčast 30 % u žádosti o investiční dotaci na podporu JSDHO a 50 % spoluúčast u
žádosti na podporu a opravu rekonstrukcí místních komunikací. Dále zastupitelstvo obce
schvaluje zadání zakázky (Oprava místní komunikace – k nádraží), dle směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a rozpočtová opatření související s tímto usnesením
protokol o účetní závěrce obce Horní Dvořiště za rok 2021 a současně rozhodlo o převodu
hospodářského výsledku ve výši 2 828 613,17 Kč na účet nerozděleného HV
protokol o účetní závěrce Závodní kuchyně Horní Dvořiště, p.o. za rok 2021 a současně ukládá
příspěvkové organizaci převod prostředků v částce 331 556,84 Kč do rezervního fondu. Dále
ukládá převod částky 100 000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního, tak aby byla tato
částka použita do konce roku 2022 na nákup gastro majetku. Případná nevyčerpaná část
z investičního fondu by byla převedena v roce 2023 na účet zřizovatele (obce)
protokol o účetní závěrce Základní školy T.G.M. a Mateřské školy Horní Dvořiště za rok 2021 a
současně ukládá příspěvkové organizaci převod prostředků v částce 272 460,72 Kč do
rezervního fondu. Dále ukládá převod částky 272 460,72 Kč z rezervního fondu do fondu
investičního a jeho prostřednictvím do rozpočtu zřizovatele (obce)
rozpočtová opatření související s vypořádáním hospodářského výsledku dle přílohy (protokoly
o účetní závěrce obce a p.o.) a ukládá hospodářce obce v termínu do 30. 06. 2022 provést
administrativní práce s tím spojené
dočasně zřídit pracovní místo na částečný úvazek – 5 hodin na údržbu veřejné zeleně a práce
v lese a práce s motorovou pilou
zpracování projektové dokumentace na rozšíření vodovodu v obci Český Heršlák a pověřuje
starostu a zastupitele DiS. Zdeňka Frka, aby tento projekt zajistili
zadání zakázky „Stavební úpravy bytové jednotky ve 2. NP objektu k bydlení čp 32 a min.
finanční spoluúčast 15 % u dotační žádosti z MMR, program Ukrajina - rozšíření veřejných
ubytovacích kapacit, dle přeloženého rozpočtu akce, včetně příslušného rozpočtového
opatření

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

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
informaci o podpořených žádostech o dotace u JČ kraje na rok 2022 (1. vlna)
informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
rozpočtové opatření č. 02 / 2022
rozpočtové opatření č. 03 / 2022
informaci o podané žádosti na zřízení pracovního místa (VPP)
informaci o proběhlých a plánovaných kulturních akcích v první polovině roku 2022 a souhlasí
s finančním a věcným darem ve stejné výši pro nové občánky, kteří budou slavnostně přivítáni
v květnu
informaci o dotační příležitosti z MMR, program Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích
kapacit
informaci o podrobnostech změny statusu obce na městys a ukládá místostarostce obce
zorganizovat neformální anketu k tomuto tématu u obyvatelstva obce
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

2.8.
2.9.
2.10.

Signature Not Verified

1

Zdeněk Kemény
11.05.2022 9:09:49

3.

Zastupitelstvo obce:

3.1.
3.2.

doporučuje starostovi obce věnovat Lince bezpečí, z.s. finanční dar na činnost ve výši 3000,- Kč
ukládá starostovi obce podat žádost na přestavbu bytu nad poštou z programu MMR – Ukrajina
rozšíření veřejných ubytovacích kapacit

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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