Zápis č. 17/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 25.6.2020

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

Lenka Machová
Mgr. Robert Adensam, Mgr. Květoslava Kulatá

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 18.6.2020

Program:
1. Schválení podpisu smlouvy o dílo na výstavbu nového chodníku
2. Schválení účetní závěrky za rok 2019
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019, zpráva o provedené kontrole hospodaření za rok 2019
4. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Dvory nad Lužnicí o místním poplatku ze psů
5. Výběrové řízení pro zaměstnance obce na plný úvazek
6. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemeno e-on

1. Schválení podpisu smlouvy o dílo na výstavbu nového chodníku

Zastupitelstvo obce schválilo a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o dílo se společností
ZVŠ Stavitelství Třeboň, s.r.o. týkající se výstavby chodníku v obci Dvorech nad Lužnicí.

Hlasování: 7 pro

0 proti
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2. Schválení účetní závěrky za rok 2019
ZO byly předloženy sestavy k 31.12.2019, výkaz FIN-12M, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní
závěrky, zpráva o přezkumu hospodaření a inventarizační zpráva, výsledek hospodaření.
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2019
Hlasování: 7 pro

0 proti

3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019, zpráva o provedené kontrole hospodaření za rok 2019
ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2019 spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2019 a uzavírá
celoroční hospodaření bez výhrad.
Návrh závěrečného účtu a zpráva o provedené kontrole zveřejněna na úřední desce 12.6.2020
Dále přijímá nápravné opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření viz.
zpráva o provedené kontrole.
Náprava: do 30.6.2021
Hlasování: 7 pro

0 proti

4. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Dvory nad Lužnicí o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvu obce byla předložena novelizace Obecně závazné vyhlášky obce Dvory nad Lužnicí
č.2/2020, o místním poplatku ze psů, evidenci označených psů a jejich chovatelů.
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci obecně závazné vyhlášky, která bude vyvěšena na úřední
desce.
Hlasování: 7 pro

0 proti

5. Výběrové řízení pro zaměstnance obce na plný úvazek
Zastupitelstvo obce schválilo vypsání výběrového řízení pro nového zaměstnance obce na plný úvazek
s možným nástupem od 9/2020.
Hlasování: 7 pro

0 proti

6. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemeno E.ON č. JH-014330059230/002
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene.
Hlasování: 7 pro

0 proti
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7. Různé
- Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 23. 7. 2020
- Obec plánuje realizovat výlet autobusem pro děti dne 5. 9. 2020 do ZOO Praha. Bližší informace budou
zveřejněny na úřední desce, webových stránkách, sociálních sítích a vyhlášeny v místním rozhlase na
konci červenci.
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Usnesení
Jednání zastupitelstva 25. 6. 2020

90. ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo se společností ZVŠ Stavitelství
Třeboň, s.r.o. na výstavbu nového chodníku.
91. ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2019
92. ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2019 a spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2019
uzavírá celoroční hospodaření s přijetím na vědomí zjištěných chyb a nedostatků při kontrole
hospodaření ze strany dozorujícího orgánu.
93. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dvory nad Lužnicí č. 2/2020, o místním poplatku
ze psů, která bude vyvěšena na úřední desce.
94. ZO schvaluje vypsání výběrového řízení pro zaměstnance obce Dvory nad Lužnicí na plný úvazek
95. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. JH-014330059230/002

Ing. Tomáš Trsek , starosta
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