Zápis č. 18/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 23.7.2020

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, 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 18.6.2020

Program:
1. Schválení zasazení obce do MAS Třeboňsko
2. Schválení nabídky a Příkazní smlouvy na zajištění TDI a BOZP
3. Výběrové řízení pro zaměstnance obce na plný úvazek
4. Různé

1. Schválení zasazení obce do MAS Třeboňsko
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce do území působnosti Místní akční skupiny Třeboňsko
o.p.s. na programové období 2021-2027.

Hlasování: 7 pro

0 proti
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2. Schválení nabídky a Příkazní smlouvy na zajištění TDI a BOZP
V rámci poptávkového řízení byla předložena cenová nabídka na zajištění TDI a BOZP související s
výstavbou chodníku podél silnice III/1505, p.č. 65/1, 1019/1 a 192/10, k.ú. Dvory nad Lužnicí, a to v
celkové výši 38.340,- Kč. Nabídku předložil Ing. Petr Jiráček.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou nabídku na zajištění TDI a BOZP společně s návrhem Příkazní
smlouvy. Dále pověřuje starostu obce k podpisu Příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem na činnosti
technického dozoru investora a koordinátora BOZP na plánovanou výstavbu nového chodníku podél
silnice III/1505, p.č. 65/1, 1019/1 a 192/10.
Hlasování: 7 pro

0 proti

3. Výsledek výběrové řízení pro zaměstnance obce
Dne 23. 7. 2020 proběhlo výběrové řízení na pozici zaměstnance obce. Do výběrového řízení se přihlásili
3 uchazeči.
Výběrovou komisí bylo stanoveno pořadí nejvhodnějšího uchazeče a starosta byl povolán jednat o
podmínkách přijetí.
Zastupitelstvo obce bere tuto skutečnost na vědomí.

4. Různé
- Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 20.8.2020
- Dvorská pouť od 14.8.- 16.8.2020
- Výlet autobusem pro děti dne 5. 9. 2020 do ZOO Praha Cena za osobu 100 Kč, děti zdarma.
Vstupenku do ZOO si hradí každý samostatně. Přihlášky a úhrada autobusu na obecním úřadě. Obec plánuje setkání rodáků 19.9.2020 – oslava 100 let Vitorazska

2

Usnesení
Jednání zastupitelstva 23.7. 2020

97.Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce do území působnosti Místní akční skupiny
Třeboňsko o.p.s. na programové období 2021-2027.

98.Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou nabídku na zajištění TDI a BOZP společně s návrhem
Příkazní smlouvy. Dále pověřuje starostu obce k podpisu Příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem na
činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP na plánovanou výstavbu nového chodníku
podél silnice III/1505, p.č. 65/1, 1019/1 a 192/10.

Ing. Tomáš Trsek, starosta
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