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. 15

ze zasedání Zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 26.3.2020

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
Lenka Machová
Jakub Macho, Mgr. Květoslava Kulatá

Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Poté přítomné seznámil s programem a oznámil nutnost stručného jednání z důvodu opatření
koronaviru a nezbytnost setkání zastupitelstva.
Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce bylo zveřejněno na úřední i elektronické desce obecního
úřadu dne 19. 3. 2020

Program:
1. Situace s koronavirem v obci
2. Koupě pozemku pro uložení sítí par. č. 1670/2
3. Žádost o dar - Linka bezpečí Ústavní 95 Praha 8
4. Různé

1. Situace s koronovirem v obci
Starosta seznámil zastupitele se situací bezpečnostních opatření a informovaností občanů
proti koronaviru COVID-19 v obci.

2. Koupě pozemku pro uložení sítí par. č. 1670/2

Zastupitelé schvalují koupi pozemku s par. č.1670/2 dle nového zaměření ve výši 15 060 Kč pro
uložení inženýrských sítí k novým stavebním parcelám v obci.
Hlasování

3.

6 pro

0 zdržel se

0 proti

Žádost o finanční dar – Linka bezpečí, z.s.

Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar pro Linku bezpečí, která umožnuje provoz krizové linky ve
výši 3 000 Kč
Hlasování

4.

6 pro 0 proti 0 zdržel se

Různé

Starosta seznámil zastupitele s uzavírkou silnice I/24 Tušť schválenou krajem dne 29.3.2020.
Na základě jednání a požadavků o uzavírce byl obci přislíben pasport komunikace, pasport budov a
snížení rychlosti v obci po dobu uzavírky na 40km/hod.
Dokončení projektu prodloužení kanalizace, zažádání o stavební povolení a podmínky pro připojení
občanů.

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 26.3.2020

83. ZO schvaluje koupě pozemku pro uložení sítí par. č. 1670/2 v ceně 15 060Kč
84. ZO schvaluje dar pro Linku bezpečí ve výši 3 000 Kč

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Květoslava Kulatá
Jakub Macho

Ing. Tomáš Trsek , starosta

