Usnesení č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 15. 11. 2022

1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
za členy finančního výboru pí. Danielu Šístkovou, nar. …………………. bytem
………………………………a p. Petra Koláříka, …………………………. bytem ………………………………………………
za členy kontrolního výboru p. Josefa Korcha, ……………………….., bytem ……………………………………
a p. Luboše Kremla, ………………………………., bytem ……………………………………………………
Jednací řád zastupitelstva obce, jehož součástí je i jednací řád výborů
mimořádnou odměnu zástupcům jednotlivých inventarizačních komisí ve výši ………,- Kč, včetně
zastupitelů obce
směnu části pozemků 1045/1 a 2610/1 v k.ú. Horní Dvořiště (dle GP-324-431/2022 se jedná o
pozemky parc. č. 1045/6 – 1063 m2 a 2610/2 – 314 m2) za pozemek parc. č. 2613 v k.ú. Horní
Dvořiště s Lesy ČR, s.p. a schvaluje výší doplatku za směnu v hodnotě ……………… Kč

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

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

Informaci o zřízení Sportovně kulturní komise, Stavebně bytová a rozvojová komise a Sbor pro
občanské záležitosti, včetně jejich personálního obsazení
rozpočtové opatření č. 09 a 10 / 2022
informaci o přípravách na inventarizaci
informaci o plánovaných termínech zastupitelstva obce na rok 2023
informaci o plánovaných kulturních akcích do konce kalendářního roku
informaci o plánované kontrole ČIŽP v obecních lesích
informaci o zimní údržbě
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.

Zastupitelstvo obce:

3.1.

stanovuje, aby školská rada měla 3 členy, a nominuje za zřizovatele jako člena této rady
zastupitelku pí. Danielu Šístkovou, nar. ……………….. bytem
………………………………………………………….
ukládá starostovi obce, aby do příštího zasedání nechal upravit kalkulaci vodného a stočného
na rok 2023 s příspěvkem obce 50 tisíc
ukládá starostovi obce prověřit cenu za MWh, kterou platí ČeVaK a.s. svému distributorovi a
cenu za MWh na kterou by dosáhla obec, kdyby si vodohospodářské objekty převedla sama na
sebe
ukládá finančnímu výboru, aby zpracovala finanční analýzu na provozování vodovodu a
kanalizace ve vlastní režii
ukládá hospodářce obce zpracovat veškeré podklady, sestavy pro inventarizaci
ukládá hospodářce obce, aby zapracovala do návrhu rozpočtu obce na rok 2023 požadavky
jednotlivých zastupitelů

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
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3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

ukládá starostovi obce, aby dotáhl směnu pozemků s Lesy ČR, s.p. po administrativní stránce,
tzn. zveřejnění záměru, smlouva, vklad na KN apod.
ukládá starostovi obce, aby zajistil cenu nabídnutých pozemků parc. č. 2136/2 (TTP – 3918 m2)
a 2168 (TTP – 1471 m2) v k.ú. Horní Dvořiště sousedící s obecním majetkem (lesem)
neschvaluje prodej ani pronájem, části pozemků parc. č. 124/2 a 2647/1 v k.ú. Horní Dvořiště
panu Ladislavu Maršánovi
souhlasí se záměrem LČR, s.p. zřídit, obnovit vodní tůň na pozemku parc. č. 1311/4 a z části na
obecním pozemku parc. č. 1311/1 vše v k.ú Jenín
ukládá starostovi obce předložit na příštím zasedání min. 3 cenové nabídky na nový traktorový
vlek
ukládá zastupitelce obce Mgr. Daškové, aby do příštího zasedání zastupitelstva zpracovala a
předložila plán kulturních akcí na rok 2023

Zapisovatel : Renata Lendacká

starosta obce
Kemény Zdeněk

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

Signature Not Verified
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Zdeněk Kemény
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