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. 21/2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí konaného dne 19. 10. 2020

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

Dvory nad Lužnicí – přilehlá místnost KD
17:30 hodin
Ing. Tomáš Trsek, starosta obce
viz prezenční listina
Jakub Macho
Mgr. Robert Adensam
Mgr. Květoslava Kulatá, František 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 5. 10.
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 darovací Smlouvy
2. Žádost o peněžní dar Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s.
3. Komise pro výběrové řízení pozice – REFERENT obecního úřadu Dvory nad Lužnicí
4. Různé
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1. Schválení Darovací smlouvy
Zastupitelstvo obce projednalo předloženou Darovací smlouvu předloženou p. Lukášem Hešíkem (dále
jen „Dárce“) týkající se prodloužení vodovodního řádu a následné darování obci za účelem provozování
(dále je „Obdarovaný“). Dárce si vyhrazuje právo, požadovat jednotný příspěvek 15.000,- Kč za každou
budoucí parcelu, která by tento vodovodní řád chtěla využívat. ZO schvaluje předloženou Darovací
smlouvu pověřuje starostu obce k podpisu.
Hlasování:

6 pro

0 proti

0 zdržel se

2. Žádost o peněžní dar Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost finanční podpory Lékařské služby první pomoci Třeboň o.p.s. na
rok 2021 a schvaluje požadovanou částku 13,- Kč za obyvatele podle počtu obyvatel ke dni 1. 1. 2021.
Hlasování:

6 pro

0 proti

0 Zdržel se

3. Komise pro výběrové řízení pozice – REFERENT obecního úřadu Dvory nad Lužnicí

Zastupitelstvo obce schválilo komisi pro výběrové řízení na pozici – Referent ve složení:
Ing. Tomáš Trsek - předseda
MgA. Matouš Řeřicha
Mgr. Robert Adensam
Mgr. Květoslava Kulatá
František Macho

Hlasování:

6 pro

0 proti

0 zdržel se

5. Různé

-

Zastupitelstvo obce rozhodlo z důvodu aktuální situace týkající se SARS-CoV-2 a bezpečnosti
zrušit narozeninové návštěvy zastupitelů obce v měsících říjen a listopad.
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí konané dne 19. 10. 2020

105. Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Darovací smlouvu týkající se prodloužení vodovodního
vedení k parcele investora. Dále souhlasí s žádostí požadovat příspěvek přímo investorovi 15.000,- Kč
za každou budoucí parcelu, která by tento vodovodní řád chtěla využívat.
106. Zastupitelstvo obce žádost Lékařské služby první pomoci Třeboň o.p.s. na rok 2021 a schvaluje
požadovanou částku 13,- Kč za obyvatele podle počtu obyvatel ke dni 1. 1. 2021.
107. Zastupitelstvo obce schválilo výběrovou komisi na výběrové řízení pozice – Referent obecního
úřadu Dvory nad Lužnicí

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Květoslava Kulatá
František Macho

Ing. Tomáš Trsek, starosta obce
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