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. 20/2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí konaného dne 17. 9. 2020

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

Dvory nad Lužnicí – přilehlá místnost KD
17:00 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 desce obecního úřadu dne 7. 9.
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. Schválení nabídky oprava komunikace před Kulturním domem
2. Vyjádření k návrhu řešení optimalizace trati v obci Dvory nad Lužnicí
3. Rozpočtová změna č. 10 - rekonstrukce pomocné místnosti KD – „peklo“
4. Nájemné v pomocné místnosti KD - peklo
5. Různé
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1. Schválení nabídky opravy komunikace před Kulturním domem
Zastupitelstvo obce schválilo předloženou nabídku na opravu komunikace před kulturním domem
v celkové částce 129 tis. Kč, a to v souladu se směrnicí obce Dvory nad Lužnicí.

Hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel se

2. Vyjádření k návrhu řešení optimalizace trati v obci Dvory nad Lužnicí
Zastupitelstvo obce projednalo předložení nových návrhů změn k jednotlivým přejezdům a železniční
zastávce při plánované optimalizaci trati v obci Dvory nad Lužnicí. V návrzích byly řešeny přejezdy
P5591, P5592 a P5594 s různými alternativy jak zrušení, tak zachování (oprava přejezdové komunikace
a navázání na stávající komunikaci). ZO souhlasí s návrhem realizace objízdné trasy přes P5592 a
zrušením přejezdu P5591 a současně rekonstrukce obecních cest pro potřeby objízdných tras. Dále
s předloženými návrhy týkající se změn u přejezdu P5594.

Hlasování:

6 pro

1 proti

0 zdržel se

3. Rozpočtová změna č. 10 - rekonstrukce pomocné místnosti KD – „peklo“

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 10 v navýšení rozpočtu na opravu pomocné
místnosti KD „tzv. peklo“ v celkové částce 127 tis. Kč, a to v souladu se směrnicí obce Dvory nad Lužnicí.

Hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel se

4. Nájemné v pomocné místnosti KD - peklo

Zastupitelstvo obce projednalo návrhy nastavení nájemného v nové rekonstruované pomocné
místnosti Kulturního domu pro místní občany obce Dvory nad Lužnicí v celkové částce 1.000,- Kč.
V ceně jsou zahrnuté všechny náklady na energie a zapůjčení vybavení.

Hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel se
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5. Různé

-

Zastupitelstvo obce projednalo harmonogram dne plánované oslavy 100 let Vitorazska a
setkání rodáků obce Dvory nad Lužnicí plánované na 19. 9. 2020.

Stránka 3 z 4

Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí konané dne 17. 9. 2020

101. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy M-Silnice na opravu komunikace před
Kulturním domem v celkové výši 129.000,- Kč.
102. Zastupitelstvo obce s návrhem realizace objízdné trasy přes P5592 a zrušením přejezdu P5591 a
současně s podmínkou rekonstrukce obecních cest pro potřeby objízdných tras. Dále s předloženými
návrhy týkající se změn u přejezdu P5594.
103. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 10 v navýšení částky na rekonstrukci
pomocné místnosti Kulturního domu – tzv. Peklo v celkové výši 127.000,- Kč.
104. Zastupitelstvo obce schvaluje nastavení nájmu včetně energií u pomocné místnosti Kulturního
domu (tzv. Peklo) v celkové výši 1.000,- Kč.

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Květoslava Kulatá
Jakub Macho

Ing. Tomáš Trsek, starosta obce
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