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. 14/2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí konaného dne 20. 2. 2020

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
Mgr. Robert Adensam
Mgr. Květoslava Kulatá, František Macho

Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva a Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné k přijímání usnesení.
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu, kteří byli Zastupitelstvem obce jednohlasně
schváleni.
Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce bylo zveřejněno na úřední i elektronické desce
obecního úřadu dne 12. 2. 2020.
Následně přistoupil k programu zastupitelstva a vyzval členy o další návrhy či změny
programu. Poté nechal o návrhu programu hlasovat, jehož podoba byla všemi přítomnými
členy zastupitelstva schválena:
Program
1. Realizace projektu SŽDC v obci Dvory nad Lužnicí – nová zastávka, zrušení přejezdů
2. Žádost připojení obce Halámky na vodovodní řád obce Dvory nad Lužnicí
3. Podání žádosti do IROP na výstavbu nového chodníku a schválení zadávací
dokumentace
4. Příspěvek na uhrazení celkových energií pro poštu partner v obci Dvory nad Lužnicí
5. Různé
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1. Realizace projektu SŽDC v obci Dvory nad Lužnicí – nová zastávka, zrušení přejezdů

Zastupitelstvo obec projednalo za účasti přítomné veřejnosti návrh projektového záměru
Správy železnic s názvem Optimalizace a elektrizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí.
Přítomní zastupitelé a veřejnost se seznámili při projednávání s návrhy stavebních záměrů,
názory dotčených občanů obce a následně zastupitelstvo obce rozhodlo takto:
a) Zastupitelstvo obce nesouhlasí se záměr zrušení dvou přejezdů u stávající zastávky a
posledního přejezdu směrem na Hrdlořezy/Suchdol nad Lužnicí a tím související
výstavbu nové cesty v obci Dvory nad Lužnicí začínající od pozemku par. č. 1774/2 až
po par. č. 1685 podél kolejí, a to z důvodu nesouhlasu většiny majitelů pozemků.

Hlasování:

0 pro

0 zdržel se

7 proti

b) Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovaným záměrem přemístění vlakové zastávky
blíže do středu obce k přejezdu u hřbitova s několika podmínkami. Obec předá Správě
železnic vyjádření, které bude u plánovaného záměru navrhovat přístupový chodník
k železniční zastávce, rozšíření nízkých protihlukových stěn na celé zastavitelné území
a nutnost osazení nových železničních přejezdů závorami.

Hlasování:

6 pro

1 zdržel se

0 proti

2. Žádost připojení obce Halámky na vodovodní řád obce Dvory nad Lužnicí
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí, podanou obcí Halámky ze dne 10. 2. 2020 a č.j.
OÚHal 14/2020, na možnost připojení sousední obce Halámky k vodovodnímu řádu obce
Dvory nad Lužnicí. ZO projednalo jednotlivé možnosti, negativa či pozitiva předmětné žádosti
a následně přistoupilo k hlasování.
Zastupitelstvo obce souhlasí s napojením sousední obce Halámky k vodovodnímu řádu obce
Dvory nad Lužnicí dle stavebních a technických možností a za podmínek, kterými jsou:
•

Nutnost provedení čerpací zkoušky a testů stávající vodárny, zajištění souhlasu
hydrogeologa k napojení z hlediska kapacity zdroje; nesmí být ohrožen zdroj vody pro
obec Dvory nad Lužnicí

Stránka 2 z 5

•

hledání a vybudování záložního zdroje vody pro zajištění zásobování obou obcí a
rekonstrukce stávající vodárny - to vše za podmínky ponechání původní vodárny
v majetku obce Dvory nad Lužnicí a podílení se na pořizovacích nákladech rozšíření a
nezbytných oprav

Hlasování:

4 pro

2 zdržel se

1 proti

3. Podání žádosti do IROP na výstavbu nového chodníku a schválení zadávací dokumentace

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o podporu do Integrovaného regionálního
operačního programu u plánované výstavby nového chodníku do výzvy MAS Třeboňsko, o.p.s.
s názvem „Bezpečná a udržitelná doprava IV“ a schvaluje zadávací dokumentaci s názvem
„Výstavba chodníku podél silnice III/1505, p.č. 65/1, 1019/1 a 192/10, k.ú. Dvory nad
Lužnicí“ na výběr zhotovitele.
Hlasování:

7 pro

0 zdržel se

0 proti

4. Příspěvek na uhrazení celkových energií pro poštu partner v obci Dvory nad Lužnicí

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s celkovým uhrazením nákladů energií pro poštu partner a
nadále plánuje důležité služby (OBCHOD, POŠTA, HOSTINEC) v obci podporovat rovným
způsobem a dle možností obce či získání dotačních prostředků.
Zastupitelstvo obce zdůvodňuje své rozhodnutí tím, že se jedná o nekoncepční a
jednostrannou podporu jednoho subjektu v obci. Obec podporuje významné a důležité služby
v obci (obchod, hostinec a také pošta) příspěvkem na energie již od roku 2018 v rovném
poměru. V roce 2020 byla žádost na tento příspěvek pro služby v obci Dvory nad Lužnicí opět
podána do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Současně jsou realizovány a
plánovány stavební úpravy objektů, ve kterých jsou tyto služby poskytovány. Aktuálně dochází
k podpoře provozovatelů služeb dle možností obce, a to včetně pošty partner, čímž
zastupitelstvo obce neschvaluje jednostranný příspěvek na uhrazení celkových nákladů
energií. Nicméně zmíněné služby v obci budou podporovány i nadále, rovným přístupem a dle
možností obce či získání dotačních prostředků.

Hlasování:

0 pro

0 zdržel se

7 proti
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5. Různé

- Připomenutí masopustního průvodu v obci Dvory nad Lužnicí, který se uskuteční 22. 2. 2020
- Velikonoční zábava dne 11. 4. 2020
- Od 1. 5. 2020 budou obecní sportoviště k dispozici a zapůjčení po zimní úpravě
- Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 26. 3. 2020
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Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí konané dne 20. 2. 2020

79.a) Zastupitelstvo obce nesouhlasí se záměr zrušení dvou přejezdů u stávající zastávky a
posledního přejezdu směrem na Hrdlořezy/Suchdol nad Lužnicí a tím související výstavbu nové
cesty v obci Dvory nad Lužnicí začínající od pozemku par. č. 1774/2 až po par. č. 1685 podél
kolejí, a to z důvodu nesouhlasu většiny majitelů pozemků.
79.b) Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovaným záměrem přemístění vlakové zastávky blíže
do středu obce k přejezdu u hřbitova s několika podmínkami. Obec předá Správě železnic
vyjádření, které bude u plánovaného záměru navrhovat přístupový chodník k železniční
zastávce, rozšíření nízkých protihlukových stěn na celé zastavitelné území a nutnost osazení
nových železničních přejezdů závorami.
80. Zastupitelstvo obce souhlasí s napojením sousední obce Halámky k vodovodnímu řádu
obce Dvory nad Lužnicí dle stavebních a technických možností a za podmínek, kterými jsou:
•

Nutnost provedení čerpací zkoušky a testů stávající vodárny, zajištění souhlasu
hydrogeologa k napojení z hlediska kapacity zdroje; nesmí být ohrožen zdroj vody pro
obec Dvory nad Lužnicí

•

hledání a vybudování záložního zdroje vody pro zajištění zásobování obou obcí a
rekonstrukce stávající vodárny - to vše za podmínky ponechání původní vodárny
v majetku obce Dvory nad Lužnicí a podílení se na pořizovacích nákladech rozšíření a
nezbytných oprav

81. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o podporu do Integrovaného regionálního
operačního programu u plánované výstavby nového chodníku do výzvy MAS Třeboňsko, o.p.s.
s názvem „Bezpečná a udržitelná doprava IV“ a schvaluje zadávací dokumentaci s názvem
„Výstavba chodníku podél silnice III/1505, p.č. 65/1, 1019/1 a 192/10, k.ú. Dvory nad
Lužnicí“ na výběr zhotovitele
82. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s celkovým uhrazením nákladů energií pro poštu partner a
nadále plánuje důležité služby (OBCHOD, POŠTA, HOSTINEC) v obci podporovat rovným
způsobem a dle možností obce či získání dotačních prostředků.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Květoslava Kulatá
František Macho
Ing. Tomáš Trsek, starosta obce
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