Zápis č. 28
ze zasedání DSO Lužnice dne 5.10.2017

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

Dvory nad Lužnicí, obecní úřad
17 hodin
Jan Herzog, předseda svazku
viz presenční listina
Machová M.
František Macho, Mikudim Josef

Předseda svazku přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové svazku a
jednání je usnášeníschopné.
Seznámil přítomné s programem, program byl jednohlasně schválen.
Oznámení konání jednání svazku bylo zveřejněno na úředních i elektronických deskách obou obcí
dne 25.9.2017

Program:
1. Činnost svazku
2. Různé

1. Činnost svazku

Předseda svazku Jan Herzog informoval o činnosti svazku – dne 25.9.2017 se uskutečnilo
místní šetření u ČOV Dvory nad Lužnicí za účasti OHL ŽS, společnosti Provod, zástupců obcí svazku
Mgr.J.Čech advokát DSO Lužnice a správce ČOV. Důvodem místního šetření je nevyhovující technický
stav měřícího objektu Parschallova žlabu na odtoku ČOV, který se zatápí zpětným zdmutím hladiny
řeky a dochází tak k nadměrnému měření odtokové vody z ČOV. Tato skutečnost byla svazkem
reklamována u společnosti Provod a OHL ŽS.

2.
Předseda svazku informoval o plánované dostavbě kanalizace v obci Dvory nad Lužnicí.
Je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení.
Zástupci svazku Lužnice souhlasí s dostavbou kanalizace v obci Dvory nad Lužnicí .
Pověřují předsedu svazku k podpisu Příkazní smlouvy Lužnice Dvory nad Lužnicí , „příkazce“ a
Česká vodohospodářská s.r.o. Č.Budějovice „ příkazník“ k podání žádosti o dotaci, administrace
dotace, vč. závěrečného vyhodnocení , vypracování zadávací dokumentace, administrace výběrového
řízení.
Investiční náklady dostavby kanalizace převede obec Dvory nad Lužnicí formou příspěvku svazku
Lužnice (rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací) z rozpočtu obce Dvory n.L.
Hlasování 6:0 pro

3.
Projednání námitky Machové Martiny Dvory n.L. 154 , časté spínání čerpadla - kanalizace
Pracovníkem ČOV budou prováděny namátkové kontroly spínání čerpadla.

Usnesení
Z jednání svazku Lužnice dne 5.10.2017

73. DSO schvaluje dostavbu kanalizace v obci Dvory nad Lužnicí za uvedených podmínek financování
a pověřuje předsedu svazku k podpisu „Přikazní smlouvy“ s Českou vodohospodářskou s.r.o.
České Budějovice.

……………………………………………….

……………………………………………

Jan Prokeš, místopředseda svazku

Jan Herzog, předseda svazku

