Usnesení č. 20
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 21. 06. 2022
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
min. finanční spoluúčast 30 % u žádosti o neinvestiční dotaci na podporu JSDHO, min. 40 %
spoluúčast u žádosti na podporu školství na pořízení dětských prvků a min. 40 % spoluúčast u
žádosti POV 2022 výměna lamp a svítidel VO. Dále zastupitelstvo obce schvaluje zadání zakázky
(Výměna stávajícího VO v obci Horní Dvořiště – V. ETAPA), dle směrnice k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a rozpočtová opatření související s tímto usnesením
rozpočtové opatření č. 05 /2022
proplacení řádné dovolené z roku 2021 starostovi obce do konce volebního období
návrh vedoucí Závodní kuchyně na zvýšení ceny oběda od 01. 09. 2022, respektive od 01. 01.
2023
mimořádný příspěvek TJ Horní Dvořiště, z.s. ve výši -- --- Kč na výstavbu dvou nekrytých tribun u
fotbalového hřiště

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
informaci o hospodaření v obecních lesích za rok 2021
informaci o podpořených žádostech o dotace u JČ kraje na rok 2022 (2. vlna)
rozpočtové opatření č. 04 / 2022
informaci o komunálních a senátních volbách 2022
informaci o nové podané žádosti na zřízení pracovního místa (VPP)
cenovou nabídku firmy EKOEKO s.r.o. č. 052/2022 na zpracování projektové dokumentace kanalizace
ve správním území obce Horní Dvořiště
informaci o proběhlých a plánovaných kulturních akcích
informaci o provozu OÚ Horní Dvořiště v letních měsících
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce:
projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad
stanovuje v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
počet členů zastupitelstva obce Horní Dvořiště pro volební období 2022 – 2026 na 9 zastupitelů
souhlasí s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic č.j. 30670/2021-SŽGŘ-O31 ohledně převodu pozemků pod komunikacemi v obci Český Heršlák a ukládá starostovi obce,
aby na administrativně zajistil požadavky z výše uvedeného dopisu
ukládá starostovi obce, aby zajistil min. dvě cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
kanalizace ve správním území obce Horní Dvořiště a rozhodnutí o schválení zadání zakázky předložil
nově zvolenému zastupitelstvu po podzimních komunálních volbách

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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