I

Zápis ze zasedání zastupitelstva

č. 3/2010 Obce Dunajovice, konané dne 1. 4. 2010.

Místo konání :Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni : dle prezenční listiny
F. Uhlíř
J. Víta
P. Polák
F. Rod
V. Lang
Omluveni:
J.Prchal
L. Kůffner
Hosté:
T. Němec
I)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 18:30 hod.
2) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu schůze
Zapisovatel navržen:
J. Víta
HLASOVÁ

O

5 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁ

Í

O x PROTI

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁ

Í

O x PROTI

Ověřovateli zápisu navrženi:
V. Lang
P. Polák
HLASOVÁ

O

5 x PRO

avržený program schůze:
1) Zahájení zasedání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
3) Informace zastupitelstvu a občanům - různé
4) Schválení zadávaci dokumentace na podlimitní výběrové řízení na výběr dodavatele stavby ČOV
5) Pronájem rybníků Trávný a Křoví
6) Výsledná kalkulace ceny pitné vody za rok 2009
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
8) Prodej staré kovárny
9) Stížnost na porušení zákona - opětovná stížnost na podanou stížnost - T. Němec
1O)Stížnost paní M. Obalové
11) Závěr
Návrh usnesení zastupitelstva obce Č. 1/3/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze
HLASOV ÁNO

5 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

O x PROTI

3) Informace zastupitelstvu a občanům - různé
Stav účtů obce:
k 31. 3. 2010
2.525.486,74 Kč
w. Sparkasse
OE MoneyBank
k 01.4.2010
54.542,58 Kč
k 31. 3.2010
68.023,00 Kč
Pokladna
2.648.052,32 Kč
Celkem
Autobusový spoj 340350 Třeboň - Dunajovice - Lišov
Dne 18.2.2010 obdržela obec od odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Jihočeského kraje vyjádření č.j.:KUJCK/2820/2010/0DSH
ze dne 17. 2. 2010. Dle nesouhlasného

stanoviska Města Třeboně nelze změnit trasu autobusového spoje ulicí Jabloňského se zastávkou
Táboritská. Změna trasy vedená z křižovatky U Trojice ulicí Táboritská na kruhový objezd a zpět ulicí
Táboritská se zastávkou Táboritská nelze akceptovat z důvodu prodloužení tarifní vzdálenosti a
navýšeni jízdného. Dopravní obslužnost na lince 340350 spoji 9 bude řešena změnou jízdního řádu a to
zpožděnim odjezdu o 10 minut z autobusového nádraží Třeboň (odjezd v 14:35 hod).
Dne 15.3.2010 proběhlo jednání mezi starostou obce a rnistostarostkou Města Třeboně o možnosti
vybudování zastávky v prostoru "U Trojice". Obec bude pravděpodobně požádána o finanční příspěvek
na výstavbu autobusové zastávky.
Vodoprávní a stavební řízení na stavbu ČOv.
MěÚ Třeboň, vodoprávní úřad vydal vodoprávní a stavební povolení na stavbu ČOV Dunajovice. Dne
7.4.2010, v případě že nebude podáno odvolání proti rozhodnutí nabude právní moci.
Tento bod 3) Informace zastupitelům a občanům - různé byl přerušen domáháním přednostního
projednáním stížnosti přítomného občana T. ěmce "Stížnosti na porušení zákona" podané dne
16. 3. 2010 Obci Dunajovice a Zastupitelstvu obce, která byla zařazena ve schváleném programu
schůze jako bod č.9. Starosta obce panu T. Němcovi důrazně vysvětlil, že nemá možnost podávat
návrhy usneseni, nemá možnost hlasovat o těchto usneseních, že jeho stížnost byla řádně zařazena na
pořad jednání, program schůze byl schválen usnesením č. 1/3/2010, schválen 5 hlasy přítomných
zastupitelů.
V. Lang po diskuzi navrhl změnu programu schůze zastupitelstva:
Návrh usnesení zastupitelstva obce Č. 2/3/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje předsunutí bodu č.9 Stížnost na porušení zákona - opětovná stížnost na
podanou stížnost - T. Němec před všechny body k projednání.
HLASOV ÁNO

4 x PRO

Ox ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

1 x PROTI

Starosta obce předložil stížnosti občana pana T. ěmce:
Věc: 1) vyjádření k ti-s 016/2010/FUh
2) opakování stížnosti
Ze dne 10.3.2010
2) Odpověď Obce Dunajovice č.j. 0521201 O/FUh ze dne 1l.3 .20 1O a osobní dopis starosty obce panu
T. ěmcovi.
3) Věc: Stížnost na porušení zákona" pana T. ěmce ze dne 16.3.2010
Vše přečteno, předloženo zastupitelstvu. Starosta obce se v přítonmosti T. Němce dotázal zastupitelů:
Byla stížnost pana T. ěmce ze dne 10.2.2010 a zároveň byl dopis starosty ze dne 24.2.2010 čj.
016/20101FUhjako odpověď na stížnost předložena a projednána v zastupitelstvu dne 22.2.2010? Bylo
navrženo nějaké usnesení k této stížnosti a odpovědi?
Zastupitelé shodně uvedli, že toto bylo projednáno, nebylo navrženo žádné usneseni.
Starosta obce po opětovném narušování jednání panem T. Němcem přerušil jednání zastupitelstva
obce s prosbou k zastupitelům aby si v přestávce opětovně přečetli všechny stížnosti, odpověď
č.j .052/20 1O/FUh a prodiskutovali s panem T. ěmcem jeho naléhání na nutnost účasti starosty obce na
pohřbech, účasti starosty obce při gratulacích občanům obce u jejich význanmých výročích. Starosta
obce oznámil zastupitelům, že se této diskuze nebude účastnit z důvodu možného ostychu
z projednávání těchto stížností na starostu obce a z důvodu střetu zájmů nebude o případném
navrženém usnesení hlasovat.
Proběhla diskuze o povinnostech starosty obce. F. Rod vysvětlil T. ěmcovi že starosta obce je dost
zaneprázdněn s přípravou stavby ČOV, územním plánem obce i ostatními povinnostmi. Ze zákona o
obcích nevyplývá povinnost účasti starosty obce na pohřbech a gratulacích občanům. V. Lang
zdůraznil, že všem občanům při úmrtí, obec dává k rakvi při obřadu květinovou kytici nebo věnec se
stuhou. a nikoho nebylo zapomenuto.
Dále bylo diskutováno o omluvě T. Němcovi za údajný výrok "buzerant". Pan T. Němec se dožadoval
omluvy za: "starosta mne opakovaně nazval buzerantem ".
Starosta obce toto nepřipouští. Znovu opakoval svůj výrok ze dne 16.12.2009, který pronesl v
přestávce po skončení zasedání zastupitelstva obce a před setkáním s občany obce ("veřejnou schůzí").
1)

II

II
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Starosta obce též se snažil vysvětlit slangový výraz "veřejná schůze" (každé zasedáni zastupitelstva
obce je veřejné, výraz veřejná schůze, který se používá v naší obci nemá oporu z zákoně o obcích, je to
setkání s občany, na kterém mají možnost ve volné diskuzi, jak občané zastupitelů, tak zastupitelé
občanů, se dotazovat, diskutovat o záležitostech obce).
V diskuzi zastupitelé potvrdili, že tak jak předkládá T. ěmec výrok starosty, tento výrok starosty
nebyl pronesen. Po dohodě mezi zastupiteli a T. Němcem byla formulována omluva starosty obce ve
znění: "Omlouvám se za výrok: buzeranty jsem vždy miloval a miluji, kterouŽto větu na sebe vztáhl
pan Tomáš Němec. " Toto znění T. ěmec vlastnoručně podepsal (viz příloha)
Přerušení zasedáni zastupitelstva bylo ukončeno.
Návrh usnesení zastupitelstva obce č.3/3/2010:
Starosta obce se omlouvá T. ěmcovi:
"Omlouvám se za výrok: buzeranty jsem vždy miloval a miluji, kteroužto větu na sebe vztáhl pan
Tomáš Němec. "
HLASOVÁ

O

4 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Starosta obce nehlasoval

Po skončení projednávání stížnosti bylo pokračováno v bodu
<různé

Č.

O x PROTI

3 Informace zastupitelům a občanům

Žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje
Obec podala dne 2.3.2010 žádost o změnu PRVK U'C. Dopisem Krajského úřadu Jihočeského kraje za
dne 10.3.2010 č.j.057/2010/FUh bylo obci sděleno, že uvedený záměr bude zaevidován a projednán
v příštím zpracování změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.
Územní studie Třeboňsko - Novohradsko
KÚ, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, jako pořizovatel,
představil dne 15.3.2010 NEZÁVAZNOU územní studii Třeboňsko ovohradsko. Tato studie
nahrazuje územní plán kraje. Je nezávazná pro obce s "platným" vydaným územním plánem. V případě
změny územního plánu obce je ovšem nutné převzít údaje z této studie do ÚP obce. Tím se stává
závaznou ve smyslu nadřazené dokumentace.
Pro naši obec z toho vyplývá, že bude-li změna ÚP obce, budou vyjmuty některé budoucí zastavitelné
plochy, nebo jejich části. Obec zaslala vyjádření - námitku k této studii (viz příloha).
Dětský den - Vítání léta 2010
Dne 26.3.2010 se konalo setkání občanů za účelem přípravy Dne dětí.
Volby do PSP květen 2010.
Do okrskové volební komise jsou starostou obce navrženi F. Rod, J. Holubíková, Š. Morong, J.
Prchal.
Dne 12. 5. 2010 v 9:00 hod. se uskuteční školení předsedů a zapisovatelů OVK v J. Hradci.
Oprava MK Slověnická
Obec obdržela návrh smlouvy o dílo na opravu MK Slověnická. Oprava by měla proběhnout v květnu
2010, obec má požádáno o dotaci na opravu z POV Jihočeského kraje.
Zaměstnanci obce
Dne 1.4.2010 nastoupili 2 zaměstnanci obce na "pěstebni práce" v lese (výsadba sazenic, stavby
oplocenek, vyžínáni trávy a buřeně v již vysázených lesních školkách, a podobně). Zaměstnanci byli
proškoleni o bezpečnosti zdraví při práci.
4) Zadání výběrového řízení na dodavatele stavby ČOV
Hodnotící komise obce Dunajovice vybrala z nabídek podaných k vypsané VZMR č.1/20 10 Stavební
poradnu, s.r.o. Č. Budějovice. Starosta obce podepsal se Stavební poradnou s.r.o. dne 26. 3. 2010
Mandátní smlouvu na podlimitni výběrové řízeni. Dle smlouvy připravila Stavební poradna s.r.o. návrh
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zadávací dokumentace. Tato je předložena. (viz příloha) Z důvodu obsáhlosti a možnosti klidného
prostudování návrhu zadávací dokumentace zastupiteli bylo navrženo:
Návrh usnesení č. 4/3/2010:
Každý zastupitel obdrží 1 paré Zadávací dokumentace na zadávací (výběrové) podlimitní řízení na
zhotovitele díla "Kanalizace a ČOV Dunajovice" k důkladnému prostudování. Zastupitelstvo obce se
sejde k tomuto bodu dne 6. 4. 2010 v 18:30 hod.
HLAS OVÁNo
5 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLAS OV Á Í
O x PROTI
5) Pronájem rybníků Trávný a Křoví
Rybník Trávný - Myslivecké sdružení souhlasí s nájemními podmínkami, Y2 výměry dle katastru x
3.500,- Kč/Ha
Rybník Křoví - L. Buman podaná žádost, souhlasí s nájmem výměra dle katastru x 3.500,- Kč / Ha
Návrh usnesení č. 5/3/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem rybníka Trávný Mysliveckému sdružení Dunajovice na dobu
výstavby ČOV Dunajovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje nájem rybníka Křoví L. Bumanovi na dobu určitou do 31. 12.2012.
HLASOV ÁNO

5 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

O x PROTI

6) Výsledná kalkulace ceny pitné vody za rok 2009
Dne 26.3.2010 obdržela Obec Dunajovice vyúčtování - Výslednou cenu pitné vody roku 2009. Výnos
- kalkulační zisk = 4.200,- Kč.
Návrh usnesení č. 6/3/2010:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou "Výslednou kalkulaci ceny roku 2009 - nákladovou i
výnosovou část". Zastupitelstvo obce bere na vědomí odvod financí obci ve výši 4.200,- Kč.
HLASOVÁ

O

5xPRO

o x ZDRŽEL

SE HLAS OV Á Í

o x PROTI

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Dne 25. 3. 2010 proběhlo na žádost obce přezkoumání hospodaření obce Dunajovice. "Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009" byla předložena přečtena.
Zjištěná pochybení:
Rozpočet na rok 2010 byl schválen jako vyrovnaný, ve skutečnosti jako schodkovy ( do příjmů
byla zařazena položka financování - finanční přebytky minulých let v hodnotě 2.400.000,- Kč)
Starostovi obce nebyla správně zaokrouhlena (hrubá) měsíční odměna. Odměna starosty, dle
schválení zastupitelstva obce, je 7.000,- Kč + příplatek "za počet obyvatel" ve výši 3 x 1.304,Kč, celkem 10.912,- Kč. Tato odměna má být zaokrouhlena na celé deseti koruny nahoru (§3
odst.3 nařízení vlády č.37/2003 Sb.)
Územní celek chybně účtovalo stavbách (účet 021). Oprava místních komunikací v obci v roce
2009 byla chybně účtována na účtu investic namísto na účtu oprav.
Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazeně pravomoci. Na opravu
místních komunikací v roce 2009 byla Jihočeským krajem z POV poskytnuta dotace ve výši
100.000,- Kč. Tato dotace byla řádně vyúčtována. Rozpočtové opatření č.3 ze dne 1.10.2009
bylo pouze schváleno starostou obce, nebylo schváleno zastupitelstvem obce. Starosta obce
může na základě usnesení zastupitelstva obce Č. 4/13/2007 (Starosta obce, má pravomoci Rady
obce, a schvaluje rozpočtová opatření - změny na návrh hlavní účetní obce do částky 100.000,Kč.) schvalovat rozpočtová opatření do výše 100.000,- Kč. Starosta obce spolu s účetní obce
postupoval dle výše uvedeného usnesení toto v případě dotace není přípustné.
Návrh usnesení č. 7/3/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření Č. 3 ze dne 1. 10. 2009 Navýšení příjmů o
100.000,- Kč (dotace z POV na opravu MK).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zaokrouhlení odměny starosty obce (zvýšení o 8,- Kč
hrubého/měsíc)
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce a účetní obce vyvěsit opravený rozpočet na rok 2010 na
úřední desce a předložit ke schválení zastupitelstvu obce.
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Zastupitelstvo obce ukládá účetní obce opravu, v účetnictví obce, zaúčtování "Opravy místních
komunikací" z účtu stavby na účet opravy.
HLASOVÁ

O

5xPRO

o x ZDRŽEL

SE HLASOVÁ

Í

o x PROTI

8) Prodej staré kovárny
1. Kačerovský nabízí obci ke koupi "starou kovárnu", budovu na pozemku parc.č. St.23
Dunajovice, včetně pozemku. Předložen znalecký posudek č. 1724-18/1 O, vypracovaný
Vochozkou, Břilice 224 Třeboň, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady
Ceny uvedené v posudku:
Opravárenská dílna 74.556,56 Kč
Venkovní úpravy
3.139,93 Kč
2.359,30 Kč
Pozemek St. 23
4.734,70 Kč
84.790,49 Kč
Celkem
Zaokrouhleno celkem
84.790,00 Kč
Návrh usnesení č. 8/3/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi budovy "staré kovárny" budovy na pozemku parc.č.
pozemku o výměře 182 m" za cenu 84.790,00 Kč, cenu dle znaleckého posudku č.
posudku ze dne 28.3.2010.
HLASOV Á O

5 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ

v k.ú. a obci
Františkem
nemovitostí.

St.23 včetně
1724-18/10

O x PROTI

9) Stížnost Tomáše Němce
Tento bod již projednán (viz výše)
1O)Stížnost paní M. Obalové
Dne 31.3.2010 v 18:35 hodin podala pani Magda Obalová, spolumajitelka nemovitostí v obci
Dunajovice, "Dotaz na zastupitele obce Dunajovice".
Pani M. Obalová se při placení poplatků za komunální odpad dne 31.3.2010 dožadovala vydání 5
"nálepek" - označení na sběrné nádoby - popelnice. Důvod: "mám 5 popelnic, zaplatila jsem za 5
poplatníků, musím dostat 5 nálepek". Starosta obce vydal M. Obalové 2 nálepky na sběrné nádoby popelnice. Poté v 18:35 hodin, podala M. Obalová "Dotaz na zastupitele obce Dunajovice". V dotazu
M. Obalová uvádí, že "p. starosta Uhlíř neni schopen zajistit odvoz veškerého! !odpadu".
Zastupitelstvo obce Dunajovice vydalo dne 16. 12.2010 usnesením č. 2/12/2009 na základě § 17a
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ust. § 10 písmo d), § 35 a § 84 odst. 2) písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce Dunajovice č. 1/2009 o poplatku
za komunální odpad, s účinností od 1. 1. 2010.
Správu poplatku vykovává Obec Dunajovice.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti kde vzniká komunální odpad.
Sazba poplatku je stanovena na základě předpokládaných
oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele
bytů (nemovitostO
a řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahuje zákon č.337/1992 Sb., o
správě poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Dunajovice vydalo dne 12.12.2003 s účinností od 1. 1. 2004 OZV o nakládání
s komunálním odpadem a stavebním odpadem obce Dunajovice.
Biologický odpad kompostovat
Papír odkládat do označených nádob
Sklo ukládat odděleně, pro sklo čiré a barevné do označených nádob
Plasty a obaly z plastů ukládat do označených nádob
Uhynulá zvířata předávat do .Jcafilérie" VET AS s.r.o. Chotýčany
Stavební odpad, výkopová zemina, kámen, beton, cihly, keramika ukládat na místo, které na
žádost určí OÚ Dunajovice
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Nebezpečné
odpady (akumulátory,
elektroodpad,
zbytky barev, spotřební chemie)
shromažďovat doma v suchu, tento odpad při svozovém dnu nechá obec zlikvidovat
Popel z uhlí ukládat do nádob (popelnic)
Textil a podobný odpad odevzdávat do Sběrných surovin
Je zakázáno: odkládat odpad mimo sběrné nádoby, či jinak znečišťovat veřejné
prostranství.
V případě, že dojde k znečištění je občan povinen toto uvést do původního
stavu.
Dávat do sběrných nádob odpad, který může mít nebezpečné vlastnosti
(např. žhavý popel, uhynulá zvířata)
Poplatek dle OZV č. 1/2009 je stanoven na základě oprávněných předpokládaných
nákladů obce.
Součástí OZV č. 112009 je výčet skutečných nákladů od 12/2008 do 11/2009 tj. rozpis faktur od
svozové firmy Technické služby Třeboň, rozčleněný na jednotlivé položky (směsný odpad občané,
směsný odpad podnikatelé separovaný odpad - sklo, papír, plasty, poplatek za skládku, uložení
separovaného odpadu, svoz - přeprava občané, svoz - přeprava podnikatelé, svoz - přeprava
separovaný odpad, sběrový den). Při výpočtu předpokládaných nákladů bylo vycházeno ze skutečných
nákladů za rok 2009 (od 12/2008 do 11/2009) bylo přih1édnuto ke změně DPH, ke změně počtu
předpokládaných poplatníků (úmrtí a narození občanů, fyzických osob, při jejichž činnosti vzniká
komunální odpad). Soupis předpokládaných poplatníků je přílohou OZV č. 1/2009.
Při výpočtu poplatku za komunální odpad bylo též u poplatniků (občanů) přih1édnuto k odměnám za
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (za separovaný odpad), které obec fakturuje
čtvrtletně společnosti EKO KOM za odvezený vytříděný separovaný odpad.
Předpokládané oprávněné náklady na rok 2010 ve výši
143.661,70 Kč
byly sníženy o předpokládanou odměnu za separovaný odpad ve výši roku 2009, tj. o - 22.874.50 Kč
Celkem předpokládané náklady na rok 2010
120.787,20 Kč
Počet předpokládaných
poplatníků
: 250
Výše poplatku
= 483,14Kč
Poplatek byl stanoven ve výši 450,- Kč, tj. o 33,- Kč na poplatníka méně, rozdíl hradí obec ze svého
rozpočtu.
OZV č. 1/2009 byla konzultována s odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
ČR, Mánesova 3a, Č. Budějovice. V kanceláři OÚ Dunajovice jsou k nahlédnutí tisky ze-mailové
pošty.
Poplatek za komunální odpad je podle § 1 odst. 1) písmo b) zákona č. 337/1992 Sb., zákona o správě
daní a poplatků příjmem rozpočtu obce, "obecní daní". V účetnictví obce je vedený jako daňový
příjem.
Obec Dunajovice má od roku 1998 na základě Smlouvy o dodávce služeb v oblasti odpadového
hospodářství 2 TSI1998 smluvně zabezpečen odvoz komunálního odpadu s Technickými službami
Třeboň. Dodatkem smlouvy ze dne 14.12.2009 je stanoven "Ceník služeb pro rok 2010".
Obec má nahlášeno 95 občanských nádob (popelnic) + 8 podnikatelských nádob (popelnic). V celém
okruhu svozu (Břilice, Dunajovice, Přeseka Lužnice, Klec, Kolence) je nahlášeno celkem 859 ks všech
nádob (občanské + podnikatelské). Svezený odpad z celého okruhu je před vyložením na skládku
zvážen, množství odpadu je děleno celkovým počtem nádob v okruhu, následně pro naši obec
násoben počtem námi nahlášených nádob. Na každou nahlášenou nádobu obdrží obec 1 ks
"nálepky" .
Tuna komunálního odpadu - skládkování občané
= 350,- Kč + 10% DPH
- skládkování podnikatelé
=1006,- Kč + 20% DPH
Tuna komunálního odpadu - poplatek za skládku
= 500,- Kč nepodléhá DPH
1 svoz popelnic (doprava) celkem
= 914,31 Kč + 10 % (20%) DPH
(34,- Kč/za ujetý km, 5,50 Kč pevná sazba na 1 nádobu, vše + DPH)
1svoz občanské nádoby celkem
= 924,- Kč včetně 10% DPH
1svoz podnikatelské nádoby celkem
= 90,- Kč včetně 20% DPH
1 svoz separovaného odpadu
1 ujetý km
= 19,- Kč + DPH
doba nakládky
= 96 Kčll5 minut + DPH
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pracovník na nakládku= 130,- Kč/hodina + DPH
Celkem 1svoz separovaného odpadu (dle km a času) = cca 730,- Kč
Počet svozů popelnic za rok
= 52 (od července roku 2009 je smluvně
zajištěn svoz každý týden)
Počet svozů separovaného odpadu
= 12
Dále je účtován 1 x za čtvrtletí odvoz vytřiděného skla, měsíčně poplatek za uložení separovaného
odpadu (plasty + papír).
Celkové faktury za měsíc
Leden
5 svozů
15.345,90 Kč
Únor
4 svozy
10.985 20 Kč
Březen není ještě fakturován
Platby svozové firmě jsou prováděny jednou měsíčně na základě faktur vydaných Technickými
službami Třeboň. Faktury jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dunajovice v úřední hodiny, respektive u
účetní obce.
Závěr:
Poplatník je definován Obecně závaznou vyhláškou a § 17a odst.2 zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech
- fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Počet poplatníků je stanoven na základě
soupisu všech nemovitostí v obci a jejich obyvatel - fyzických osob. Poplatníci platí poplatek za
komunální odpad - "obecní daň".
Výše poplatku je stanovován obecně závaznou vyhláškou Obce Dunajovice, vydanou zastupitelstvem
obce. Výše poplatku je stanoven jako podíl předpokládaných oprávněných nákladů a počet
předpokládaných poplatníků.
Fakturace za odvoz komunálního odpadu je stanovována na základě Smlouvy o dodávce služeb
v oblasti odpadového hospodářství 2 TS/1998 a jejích dodatků (ceníků) na každý kalendářní rok.
Smlouvou je stanoven výpočet množství odpadu odvezený z obce. Množství odpadu z naší obce je
stanoven výpočtem
množství odpadu v tunách z celého svozového okruhu
počet sběrných nádob v okruhu
x

počet nahlášených sběrných nádob v obci

+
doprava
Z výše uvedeného vyplývá, že bude-li vydána každému poplatníkovi jedna "nálepka" - označení
sběrné nádoby, bude naše obec platit cca 2,5 násobek současných nákladů za svoz alikvidaci
komunálního odpadu. Zvýšení oprávněných nákladů vyplývajících z režimu nakládání s komunálním
odpadem v roce 2010 se pro rok 2011 stanou předpokládanými
oprávněnými náklady a dojde ke
zvýšení poplatku na rok 2011.
Obecně závazná vyhláška Obce Dunajovice má platnost na území obce Dunajovice. Obecně závazná
vyhláška města Třeboně má platnost na území města Třeboně a obcí spadající do jeho působnosti.
Každá obec má povinnost obecně závaznou vyhláškou určit způsob platby a výši poplatku, způsob
likvidace komunálního odpadu.
Výtah ze zákona č.185/2001 Sb., o odpadech:

Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který
je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fvzická osoba odpady odloží na místě
k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů,
Pro každou fyzickou osobu, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, nejen podle OZV obce ale i
podle zákona o odpadech vzniká povinnost třídit komunální odpad na složky: papír, sklo bílé, sklo
barevné, plasty, nebezpečný odpad objemný odpad, elektroodpad, směsný odpad. Tento vytříděný
odpad ukládat odděleně do označených nádob k tomu určené (pytle na papír, plasty, nápojové kartony
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kontejnery na bílé nebo barevné sklo, vlastní sběrné nádoby - popelnice na směsný odpad; nebezpečný
odpad, elektroodpad a objemný odpad předávat při "svozovém dnu" na svozové místo).
Tím, že se většina odpadu vytřídí, nepotřebuje mít každý poplatník svou svozovou nádobu popelnici, tím také není potřeba každému poplatníkovi předávat při platbách poplatku za komunální
odpad každému poplatníkovi označení "nálepku" na sběrnou nádobu.
Návrh usnesení č. 9/3/2010:
Pro každý dům s č.p., nebo byt v bytových domech č.p. 76, 86, 87 v obci Dunajovice, který obývají
více než 4 fyzické osoby mají nárok po zaplacení poplatku za komunální odpad na přidělení 2 (slovy
dvou) označení" nálepek" na sběrnou nádobu - popelnici.
Každý dům s č.p. nebo chata s č.e., užívané k rekreaci mají nárok po zaplacení poplatku za komunální
odpad na přidělení 1 (slovy jednoho) označení" nálepky" na sběrnou nádobu - popelnici.
HLASOV ÁNO

5 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

11) Závěr
Zasedání zastupítelstva obce skončeno v 22:30~

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Polák
9.4.2010

Starosta obce

František Uhlíř

_

z=z

Václav Lang

Vyvěšeno dne:

O x PROTI
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OBec DUNAJOVICE

Dunajovlce 4, 37901 nebol'!
ICO: 00512974, te\., fax: 384 722 615

E-mail: podatelna@obecdunalovlce.cl
mebll: 602 491 551
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