Zápis č.2/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 22.3.2018

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 jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a
tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce bylo zveřejněno na úřední i elektronické desce obecního
úřadu dne 8.3.2018.

Program:
1. Výběrové řízení – veřejná zeleň
2. Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemku od SPÚ 2273
3. Projednání žádosti o odkoupení pozemku 2256
4. Projednání prodeje pozemku parc.č. 63/28
5. různé

1. Výběrové řízení – veřejná zeleň
Obnova veřejné zeleně pozemek parc.č. 170/19
Výběr nabídek dne 22.3.2018
Datum přijetí nabídky
22.3.2018
22.3.2018

název
Ing.P.Molek
Milan Sodomka

adresa
Čechova 468/57,Lišov
Tylova 136,Třeboň

Nabídková cena
225 043,77 Kč
207 119,00 Kč

Zadavatel rozhodl hlasováním 7:0 o nejvhodnější nabídce pro Milan Sodomka,Tylova 136,Třeboň.

2. Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemku od SPÚ 2273
ZO schvalují požádat SPÚ o bezúplatný převod pozemku - účelová komunikace parc.č. 2273.
Hlasování 6 pro 1 se zdržel hlasování

3. Projednání žádosti o odkoupení pozemku 2256
ZO schvaluje podání žádosti o odkoupení pozemku od SPÚ parc.č. 2256 vodní nádrž umělá,
v současné době má obec v pronájmu.
Hlasování 7:0
4. Projednání prodeje pozemku parc.č. 63/28
ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 63/28 o výměře 2 m2 k.ú. Dvory nad Lužnicí na účetní cenu
tj. 34 Kč.
Hlasování 7:0

5. Různé:
- projednání žádosti o změnu územního plánu Bruknerovi na stavební pozemky. ZO nesouhlasí
s novou změnou územního plánu s opakovaným záměrem louka na stavební pozemky.
Hlasování 7:0
- místostarosta informoval o zadání zpracování nových internetových stránek obce
- M.Řeřicha návrh na zpracování propagačních letáků o obci (možná dotace)
- starosta informoval o požadavku církve na finanční dotaci na opravu fasády kostela

Zapsala: Machová
Ověřovatelé zápisu:

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce dne 22.3.2018

8. ZO schvaluje výběr nabídky – veřejná zeleň v obci parc.č. 170/19 – firma M.Sodomka,Třeboň
9. ZO schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2273 – účelová komunikace
od SPÚ.
10. ZO schvaluje podání žádosti o odkoupení pozemku parc.č. 2256 vodní nádrž k.ú. Dvory n.Lužnicí
Od SPÚ.
11. ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 63/28 o výměře 2 m2 k.ú. Dvory nad Lužnicí na účetní cenu
12. ZO nesouhlasí s pořízení změny č. 1 nového územního plánu obce.

Jan Herzog, starosta

