Zápis č. 6/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 20.9.2018

Místo konání :
Začátek
:
Zasedání řídil :
Přítomni
:
Omluven
:
Neomluven
:
Zapisovatel
:
Ověřovatelé zápisu:

Dvory nad Lužnicí – obecní úřad
18 hodin
Jan Herzog, starosta obce
viz presenční listina
Machová M.
ing.T.Trsek, Jakub Macho

Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce bylo zveřejněno na úřední i elektronické desce obecního
úřadu dne 6.9.2018.

Program:
1. rozpočtová změna – příspěvek do fondu oprav svazku Lužnice – kanalizace
2. rozpočtová změna opravy MK
3. žádost o finanční dar – sport
4. věcné břemeno – kabel NN k novostavbě RD
5. celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny
6. různé

1. rozpočtová změna – příspěvek do fondu oprav svazku Lužnice – kanalizace
Tvorba fondu oprav kanalizace částka 200 000 Kč každá obec svazku.
Hlasování 5 : 0 pro
2. rozpočtová změna opravy MK
Návrh na zvýšení rozpočtu na opravu místních komunikací v obci o 150 tis. Kč
Hlasování 5 : 0 pro
3. žádost o finanční dar – sport
Na pořádání pouťového turnaje v tenise částka 3 000 Kč
Hlasování 5:0 pro

4. věcné břemeno – kabel NN k novostavbě RD
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení – na pozemku parc.č. 2225 k.ú. Dvory nad Lužnicí - kabelové vedení NN
Hlasování 5:0 pro
5. celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny
Na žádost Sdružení místních samospráv ČR byla vyhlášena veřejná sbírka na zadluženou obec
Prameny – požadavek 10 tis. Kč každá obec ČR
Hlasování 5 : 0 proti

6. různé:
- ing. T.Trsek informoval o budování domácích ČOV, po dokončení bude sepsána s uživateli ČOV
„Smlouva o věcném břemeni a podmínkách provozování domácí ČOV“
- starosta informoval o uzavření pošty k 15.10.2018 a provozování pošty poštou Partner od 1.11.2018

Zapsala : Machová

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva dne 20.9.2018

21. ZO schvalují změnu rozpočtu ve výši 200 000 Kč na tvorbu fondu oprav svazku Lužnice
22. ZO schvalují změnu rozpočtu ve výši 150 000 Kč na opravu místních komunikací
23. ZO schvalují finanční dar ve výši 3 000 Kč na tenisový turnaj
24. ZO schvalují návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení pozemek parc.č. 2225, kabelové vedení NN pro výstavbu RD
25. ZO nesouhlasí s příspěvkem na sbírku pro zadluženou obec Prameny.
26. ZO schvalují uzavření smluv k provozování domácích ČOV s uživateli domácích ČOV

……………………………………………
Jan Herzog, starosta

