Zápis ze zasedání zastupitelstva

č. 8/2010 Obce Dunajovice, konané dne 4. 10.2010.

Místo konání :Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni : dle prezenční listiny
F. Uhlíř
L. Kůffner
P. Polák
J. Víta
F. Rod
1. Prchal (příchod 19:45 hod.)
Omluveni:
V. Lang
Hosté:
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:00 hod.
2) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu schůze
Zapisovatel navržen:
L. Kuffner
HLASOVÁNO

5 x PRO

o x ZDRŽEL

SE HLASOVÁNÍ

o x PROTI

o x ZDRŽEL

SE HLASOVÁNÍ

o x PROTI

Ověřovateli zápisu navrženi:
F. Rod
P. Polák
HLASOVÁNO

5 x PRO

Navržený program schůze:
1) Zahájení zasedání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
3) Informace zastupitelům a občanům, různé
4) Provoz vodovodu obce Dunajovice - ČEV AJ(
5) Rozpočtové opatření
6) Závěr
Návrh usnesení Č. 1/8/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO

5 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

O x PROTI

3) Informace zastupitelům a občanům
Starosta obce po obdržení geometrického plánu na oddělení části pozemků, které zasahují do "Staré
lišovské cesty" vypracoval kupní smlouvy na výkup těchto částí soukromých pozemků. Tyto smlouvy
byly předány k podpisu majitelům pozemků, jedna smlouva je již předána obci a vyplacena.
Starosta obce předal majitelům pozemků k podpisu Žádosti o dělení nebo scelování pozemků, 3
žádosti již byly předány MěÚ Třeboň k vyřízení.
Po obdržení rozhodnutí o dělení pozemků budou smlouvy předány k registraci Katastrálnímu
pracovišti Třeboň.
Stav účtů obce:
W. Sparkasse
GE MoneyBank
Pokladna
Celkem

3.277.847,26
11.543,20
18.070,00
3.307.460,46

Kč
Kč
Kč
Kč

k 4.10.2010
k 30.9.2010
k 4. 10.2010

4) Provoz vodovodu obce Dunajovice - ČEV AJ(
1

(- 25.000,- Kč výběr hotovosti do pokladny)

Ve středu 29.9.2010 obdržela obec návrh (kalkulaci) ceny pitné vody pro rok 2011, do které jsou
zakalkulovány platby nájmu za vodohospodářský majetek v majetku K+K Břilice - Gigant, S.LO. a ing.
Jan Kačerovský, K+K Břilice - Gigant, spotřebovaná elektrická energie pro čerpání vody, pravidelná
údržba vodohospodářského majetku a platba poplatků za čerpání podzemní vody. Tyto platby vychází
z dostupných údajů za rok 2010 a z výše nájmu stanovené K+K Břilice - Gigant.
Dne 1.10.2010 obdržela Obec Dunajovice návrh trojstranné nájemní smlouvy mezi K+K Břilice Gigant, S.LO. a ing. Jan Kačerovský, K+K Břilice - Gigant, Obcí Dunajovice a ČEVAK a.s. S touto
smlouvou obdržela Obec Dunajovice též návrh dodatku č.8 ke Smlouvě o nájmu vodovodu pro
veřejnou potřebu Obce Dunajovice.
Dne 4.10.2010 obdržela Obec Dunajovice dvě cenové nabídky na výměnu čerpadla ve vrtu, změnu
ovládání čerpání pitné vody z vrtu (a výměnu tlakové nádoby).
Všechny dokumenty jsou předkládány zastupitelstvu k diskuzi.
Jak již bylo předkládáno na zasedáních zastupitelstva obce dne 15.7.2010 a 24.8.2010 hodlá ing. Jan
Kačerovský, K+K Břilice - Gigant pronajmout Obci Dunajovice vodohospodářský majetek (vrt s
čerpadlem, přívodní potrubí od vrtu do čerpací stanice - vodárny a budovu čerpací stanice se zařízením)
z důvodu vysokých nákladů na čerpání a dodávku vody do vodovodu pro veřejnou potřebu obce
Dunajovice. Dle údajů, které předal majitel čerpací stanice, je zapotřebí na vyčerpání 1 m' pitné vody
z vrtu cca 2,5 - 2,8 kWh elektrické energie. Od ledna 2011 přichází zdražení elektřiny o ± 15%.
K těmto nákladům je nutné připočítat náklady na obsluhu, opravy a údržbu vodohospodářského
majetku. V ceně pitné vody pro rok 2010 je na náklady na předání pitné vody do vodovodu pro
veřejnou potřebu pouze 9,- Kč/nr', což činí při odběru 5.000 mě/rok pouhých 45.000,- Kč. Tuto částku
je nutné, vzhledem k současným nákladům, navýšit minimálně o 100% a současně snížit spotřebu
elektrické energie na vyčerpaný m' pitné vody z vrtu.
Starosta obce nechal zpracovat cenové nabídky na výměnu čerpadla ve vrtu změnu ovládání čerpání
pitné vody z vrtu. Jedna cenová nabídka počítá též s výměnou tlakové nádoby v čerpací stanici. Tyto
nabídky snižují spotřebu energie o 18% nebo 35%. Tím by se snížilo i předpokládané zdražení ceny
pitné vody o cca 2,50 Kč/m", nebo 5,00 Kč/nr'.
Kalkulaci ceny pitné vody pro rok 2011 tvoří cca:
29 % energie
29 % mzdy
22 % ostatní přímé náklady
5 % materiál
6 % správní a výrobní režie
9 % zisk ČEV AK a.s.
V diskuzi byly podrobně probírány možnosti úspory všech nákladů na dodávku pitné vody do
vodovodu pro veřejnou potřebu obce Dunajovice, možné investice do výměny čerpadla, investice do
výměny ovládání čerpadla ve vrtu, investice do vodohospodářského majetku K+K Břilice - Gigant,
možnosti nájmu nebo výpůjčky celého nebo části vodohospodářského majetku K+K Břilice - Gigant.
Z diskuze vzešel návrh usnesení Č. 2/8/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice navrhuje dodatkem změnit smlouvu o dodávce pitné vody do
vodovodu pro veřejnou potřebu obce Dunajovice mezi K+K Břilice - Gigant a Obcí Dunajovice těmito
body:
1) po dobu l O-ti let záruka odběru vody z vrtu K+K Břilice - Gigant
2) Obec Dunajovice doplatí rozdíl mezi skutečně vynaloženými režijními náklady na dodávku pitné
vody do vodovodu pro veřejnou potřebu obce Dunajovice K+K Břilice - Gigant a inkasovanými
z plateb za předanou pitnou vodu
3) Obec Dunajovice, po dohodě s majitelem vrtu a čerpadla, zakoupí a uhradí montáž nového čerpadla
do vrtu
Stávající smlouvy, včetně dodatků, mezi Obcí Dunajovice a ČEV AK a.s., tak jako smlouvy mezi K+K
Břilice a ČEV AK a.s., zůstanou zachovány, dodatkem se může zvýšit platba za dodávku pitné vody do
vodovodu pro veřejnou potřebu obce Dunajovice z 9,- Kč na skutečné náklady.
HLASOVÁNO

6 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ
2

O x PROTI

5) Rozpočtové opatření
Účetní obce a správce rozpočtu
4.10.2010 (viz příloha):
Příjmy zvýšení
+ 210.000,00
Výdaje zvýšení
- 284.000,00
Financování změna - 74.000,00
Návrh usnesení Č. 10/7/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice
4.10.2010 (viz příloha).
HLAS OV ÁNO

předkládá rozpočtové

opatření rozpočtové

opatření

Č.

5 ze dne

opatření rozpočtové

opatření

Č.

5 ze dne

Kč
Kč
Kč
schvaluje rozpočtové

6 x PRO

o x ZDRŽEL

o x PROTI

SE HLASOVÁNÍ

15) Závěr
Na závěr starosta obce poděkoval všem zastupitelům jmenovitě L. Kuffnerovi, P. Polákovi, J. Vítovi,
F. Rodovi, V Langovi aJ. Prchalovi za práci, kterou po celé volební období vykonávali pro obec a tím i
pro občany obce.
Místostarosta obce L. Kuffner poděkoval zastupitelům za spolupráci během volebního období,
přislíbil další spolupráci s novým zastupitelstvem obce, které vzejde z voleb dne 15. a 16. října 2010,
byť z časových důvodů již nekandiduje ("nedají se dělat čtyři věci naplno") a požádalo spolupráci
zastupitelů při výlovu Návesného dne 28.10.2010.
Zasedáni zastupitelstva obce skončeno ve 21 :
Zapsal:

L. Kuffner

Ověřovatelé zápisu:

F. Rod
P. Polák

Starosta obce

František Uhlíř

7~

I~-----------

Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 12. 10.2010
Elektronicky zveřejněno dne:
12.10.2010

OBEC DUNAJOVICE
Ounalovloe 4.37901

neboň
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