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. 23/2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí konaného dne 17.12.2020
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 - Schmidtová
Mgr. Květoslava Kulatá, Mgr. Adensam Robert

Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové 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 10.12.2020
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.
2.
3.
4.

Schválení rozpočtu pro rok 2021
Žádost o dar PREVENT 99 , sídlo Strakonice
Obchod - ukončení stávajícího provozovatele a nové výběrové řízení na vedení obchodu
Stočné
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1 . Schválení rozpočtu
Zastupitelstvo jednalo projednalo rozpočet a jeho úpravu a pro rok 2021 budeme mít rozpočet
vyrovnaný s přebytkem 4000 Kč.
Příjmy: 6 102 000 Kč
Výdaje: 6 098 000 Kč
Přebytek: 4000 Kč
Hlasování:

7 pro

0 zdržel se

0 proti

2. Peněžní dotace pro společnost Prevent 99
Na základě žádosti o finanční příspěvek pro společnost Prevent 99 , která poskytuje protidrogové
služby na území Jihočeského kraje se zastupitelstvo jednohlasně shodlo, že žádosti nevyhoví a proto
finanční příspěvek neschválila.
Hlasování:

0 pro

0 zdržel se

7 proti

3. Obchod
Zastupitelé jednají s Jednotou a okolními podnikateli o možnosti podnájmu s převzetím od
02/2021 .
4. Stočné 2021
Svazek Lužnice rozhodl ponechat cenu stočného stejnou na rok 2021 a pomoci rodinám
s dětmi slevou pro děti do 5 let věku ZDARMA.
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Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí konané dne 17.12.2020

110. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2021
111. Zastupitelstvo obce neschválilo finanční příspěvek pro Prevent 99

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………

…………………………………………

Mgr. Robert Adensam

Mgr. Květoslava Kulatá
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