Obec Dvory nad Lužnicí
378 08 Dvory nad Lužnicí 63
IČO 00477001, DS uz2ayqx, e-mail: info@obecdvory.cz tel. 384 784 055

Zápis č. 11

ze zasedání Zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 14. 11. 2019

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

Dvory nad Lužnicí – obecní úřad
17:30 hodin
Ing. Tomáš Trsek, starosta obce
viz prezenční listina
Lenka Machová
Mgr. Robert Adensam, Jakub Macho

Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté přítomné seznámil s programem.
Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce bylo zveřejněno na úřední i elektronické desce obecního
úřadu dne 7. 11. 2019

Program:
1. Inventarizační komise – plán inventur
2. Přerozdělení dotaze z POV na energie
3. Žádost o dar- Společnost pro ranou péči
4. Finanční dar – 3. ročník cena starosty obce
5. Rozpočtová změna- prodloužení kanalizace
6. Příprava návrhu rozpočtu 2020
7. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – malířské práce oprava KD 2019
8. Žádost o finanční dar LSPP
9. Různé

1. Inventarizační komise - plán inventur
Složení inventarizační komise dle plánu inventur viz. příloha č. 1. Zastupitelstvo obce vzalo informaci
na vědomí.

2. Přerozdělení dotace z POV na energie
Zastupitelstvo obce schválilo rozdělení dotace z POV na základě výpočtu poměru spotřeb energií
v jednotlivých provozovnách.
Pošta
6.000,- Kč
Hostinec 17.000,- Kč
Obchod 27.000,- Kč
Hlasování

7 pro

0 proti 0 zdržel se

3. Žádost o dar - Společnost pro ranou péči
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro Společnost pro ranou péči sídlící
v Českých Budějovicích na základě podané žádosti. Společnost poskytuje ranou péči dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením.
Hlasování:

6 pro 0 proti 1 zdržel se

4. Finanční dar - cena starosty obce
Starosta navrhl finanční dar pro Pavlu Machovou ve výši 1.000,- Kč za příkladnou spolupráci a pomoci
u akcí pořádající se v obci Dvory nad Lužnicí. Zastupitelstvo obce schválilo navržený finanční dar.
Hlasování:

6 pro 0 proti 1 zdržel se

5. rozpočtová změna č. 12
V souladu se směrnicí obce Dvory nad Lužnicí Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 12
v celkové výši 2.722.222,- Kč týkající se prodloužení kanalizace Dvory nad Lužnicí.
Hlasování: 7 pro 0 proti 0 zdržel se

6. Návrh rozpočtu – 2020
Starosta vyzval zastupitele, aby podali náměty do rozpočtu na rok 2020. Návrhy zastupitelů budou
zapracovány v rozpočtu (opravy v KD, vybudování chodníku od čp. 104-99, oprava chodníků, rozšíření
veřejného osvětlení, oprava MK , opravy na hřbitově, prodloužení kanalizace, oprava PEKLA)
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 byl vzat zastupitelstvem obce na vědomí a bude vyvěšen v zákonné
lhůtě.

7. Dodatek č.1 k smlouvě o dílo
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s panem Jiřím Dlabíkem, malíř natěrač
Dodatkem se mění čl. IV Cena díla, a to tím, že celková cena za provedené práce je 14.100,- Kč. Cena
byla navýšena z důvodu víceprací, které vznikly v průběhu odstranění staré malby.
Hlasování: 7 pro 0 proti 0 zdržel se

8. Žádost o finanční dar LSPP
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o finanční dar na lékařskou službu první pomoci Třeboň, a to
v celkové výši 4.056,- Kč.
Lékařská služba poskytuje ambulantní péči občanům.
Hlasování: 7 pro 0 proti 0 zdržel

9. Různé
mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu 30. 11. 2019 od 16 hodin
vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie 22. 12. 2019
příští zasedání Zastupitelstva obce se bude konat dne 12. 12. 2019

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 14. 11. 2019

62. ZO schvaluje přerozdělení dotace z POV na energie
63. ZO schvaluje finanční dar pro Společnost pro ranou péči ve výši 2 000 Kč
64. ZO schvaluje finanční dar pro místního občana za dobrovolnou pomoc ve výši 1 000 Kč
65. ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 12 ve výši 2.722.222,- Kč na prodloužení kanalizace
66. ZO schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – malířské práce oprava KD
67. ZO schvaluje finanční dar na LSPP Třeboň

Ing. Tomáš Trsek , starosta

Příloha č. 1 Zápisu

Plán inventur
Obec Dvory nad Lužnicí 63, IČ 00477001
Místo konání inventarizace:

Obec Dvory nad Lužnicí
Obecní úřad, kulturní dům, hasičská zbrojnice, sportoviště

Inventarizací pověřuji inventarizační komisi ve složení:
Předseda komise:
Robert Adensam
Členové komise:
František Macho
Jakub Macho
Mgr. Květoslava Kulatá
Martina Machová

Jméno osoby hmotně odpovědné:

Lenka Machová Schmidtová

Fyzická a dokladová inventarizace bude provedena k 31. 12. 2019
Inventarizace bude provedena v souladu s Pravidly pro provádění inventarizace. Inventurní
soupisy budou řádně podepsány zúčastněnými členy inventarizační komise a osobou hmotně
odpovědnou za majetek a závazky.
Dokladová inventarizace účtů:
019,021,022,028,031,032,042,079,081,082,088,132,231,236,311,314,315,331,336,337,342,344,373,
374,377,378,381,383,388,401,403,419.
Inventarizační zpráva s návrhem na vypořádání zjištěných chyb bude vyhotovena do 28. 2. 2020
Plán inventur: 1. 12. 2019 – 31. 1. 2020

Dvory nad Lužnicí 15. 11. 2019

Ing. Tomáš Trsek , starosta

