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. 16/2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí konaného dne 14. 5. 2020

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

Dvory nad Lužnicí – obecní úřad
18:00 hodin
Ing. Tomáš Trsek, starosta obce
viz prezenční listina
Mgr. Robert Adensam
Mgr. Květoslava Kulatá, Jakub 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 29. 4. 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. Výběrové řízení na zhotovitele výstavby chodníku v obci Dvory nad Lužnicí
2. Žádost o finanční dar TJ Sokol Halámky
3. Úprava rozpočtu podle novelizace rozpočtové skladby, položka 1345 „poplatek za ubytovací
kapacity“ byla pro rok 2020 zrušena
4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dvory nad Lužnicí „odpadová vyhláška“ dle právního
stavu k 1. 1. 2020
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5. Schválení Smlouvy o finančním příspěvku obce týkající se prodloužení kanalizace v obci Dvory
nad Lužnicí
6. Různé

1. Výběrové řízení na zhotovitele výstavby chodníku v obci Dvory nad Lužnicí

Zastupitelstvo obce projednalo výsledek výběrového řízení s názvem „Výstavba chodníku podél silnice
III/1505, p.č. 65/1, 1019/1 a 192/10, k.ú. Dvory nad Lužnicí“ na základě výsledku, který byl předložen
výběrovou komisí složena ze zastupitelů obce.
Konečné pořadí:
Doručeno dne:

Společnost

Nabídková a
hodnocená cena bez
DPH

Pořadí

Jiří Jokl, Hlinsko 56,
370 01 České
Budějovice, IČ:
42417473

749.691,- Kč

2.

14. 5. 2020 v 12:00
hod.

ZVŠ Stavitelství
Třeboň, s.r.o., Sádecká
248, 379 01 Třeboň

677.925,- Kč

1.

14. 5. 2020 v 14:00
hod.

Lesostavby Třeboň,
a.s., Novohradská 226,
379 01 Třeboň, IČ:
47239328

776.649,- Kč

3.

14. 5. 2020 v 14:45
hod.

SWIETELSKY stavební
s.r.o., Pražská čp. 495,
370 04 České
Budějovice, IČ:
48035599

992.925,82 Kč

4.

12. 5. 2020

Zastupitelstvo souhlasí s výsledkem výběrového řízení a současně pověřuje starostu obce, aby zahájil
jednání s vítěznou společností ZVŠ Stavitelství Třeboň, s.r.o. a předložil na nejbližším jednání
Zastupitelstva obce Smlouvu o dílo ke schválení.
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2. Žádost o finanční dar TJ Sokol Halámky
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí, podanou TJ Sokol Halámky o finanční dar na podporu hlavní
činnosti Společenství (TJ Sokol Halámky/FC Hranice).
Zastupitelstvo obce schvaluje dar v celkové výši 20.000,- Kč a současně podpis darovací smlouvy s
danými podmínkami (uspořádání beachvolejbalového turnaje v roce 2020 a pomoc při zajištění akce
Rodáci, konající se v roce 2020).
Hlasování:

5 pro

2 zdržel se

0 proti

3. Úprava rozpočtu podle novelizace rozpočtové skladby, položka 1345 „poplatek za ubytovací
kapacity“ byla pro rok 2020 zrušena

Zastupitelstvo obce projednalo zrušení položky pro rok 2020 č. 1345 „poplatek za ubytovací kapacity“.
Příslušná položka byla schválena v prosinci roku 2019, tzn. podle rozpočtové skladby před novelizací a
je povinností od začátku platnosti novelizace upravit rozpočet, aby byl v souladu s novelizovanou
rozpočtovou skladbou. Předmětná položka č. 1345 je v rozpočtu obce zrušena.
Zastupitelstvo obce bere tuto změnu na vědomí.
4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dvory nad Lužnicí „odpadová vyhláška“ dle právního
stavu k 1. 1. 2020

Zastupitelstvu obce byla předložena novelizace Obecně závazné vyhlášky obce Dvory nad Lužnicí č.
1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů podle platného znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
s vyznačením změn a doplnění k 1. lednu 2020.
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, která bude vyvěšena na
úřední desce.
Hlasování:

7 pro

0 zdržel se

0 proti

5. Schválení Smlouvy o finančním příspěvku obce týkající se prodloužení kanalizace v obci Dvory nad
Lužnicí
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční
akce „prodloužení kanalizace v obci Dvory nad Lužnicí“.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na výše uvedenou
investiční akci a pověřuje starostu obce jejím podepsáním se zástupci Svazku Lužnice.
Hlasování:

7 pro

0 zdržel se

0 proti
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6. Různé

-

Pořádání dětského dne 30. 5. 2020 (s variantou také dvou dnů od 30.-31. 5. 2020).

-

Otevření obecních sportovišť (tenisový kurt, beachvolejbal) od 18. 5. 2020

-

Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 25. 6. 2020
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí konané dne 14. 5. 2020

85. Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem výběrové komise, pověřuje starostu obce k jednání
s vítězným zhotovitelem ZVŠ Stavitelství Třeboň, s.r.o. a předložení Smlouvy o dílo ke schválení
Zastupitelstvu obce na nejbližším jednání.
86. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro Společenství TJ Sokol Halámky a FC Hranice
s celkovou částkou 20.000,- Kč a současně podpis darovací smlouvy s danými podmínkami (uspořádání
beachvolejbalového turnaje v roce 2020 a pomoc při zajištění akce Rodáci, konající se v roce 2020).
87. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zrušení položky č. 1345 „poplatek za ubytovací kapacity“ a
úpravu rozpočtu podle aktuální novelizace rozpočtové skladby.
88. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášky obce Dvory nad Lužnicí č. 1/2020, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která bude vyvěšena na úřední desce.
89. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na investiční akci
s názvem „Prodloužení kanalizace v obci Dvory nad Lužnicí“ a pověřuje starostu obce jejím podepsáním
se zástupci Svazku Lužnice.

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Květoslava Kulatá
Jakub Macho

Ing. Tomáš Trsek, starosta obce
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