Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 16. 12. 2010
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 10/2010
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
J. Víta
Ing. P. Pumpr
J. Melmerová
P. Holický
M. Čada
V. Palus příchod ve 20:16
Omluveni: V. Palus - pozdní příchod - předem se omluvil starostovi
Hosté : ----I)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:15 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako "předsedající").
Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 8.12.2010. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dunajovice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 8.12.2010 v 17:00 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva
obce. Současně byla zveřejněna na "elektronické úřední desce" a to od 8.12.2010 od 17:00 hod. do
17.12.2010.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval,
že přítomni jsou všichni členové zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeni schopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem:
F. Uhlíře
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Ing. P. Pumpra a V. Paluse
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/10/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem
Pumpra a Jana Vítu.

Františka Uhlíře, ověřovateli zápisu ing. Petra

HLAS OV ÁNo
6 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOV ANI
Usnesení č. 1/10/2010 bylo schváleno.

O x PROTI

3) Schválení programu schůze
avržený program schůze:
3) Vydání obecně závazných vyhlášek obce Dunajovice (o poplatku za komunální odpad, o místním
poplatku ze psů, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství)
4) Stanovení ceny pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro rok 2011, Vodovod Dunajovice,
vrt, výměna čerpadla
5) Usnesení zastupitelstva obce - příspěvek při narození dítěte,
6) Odměna starosty obce, mlstostarosty obce, zastupitelů obce od 1.1.2011
7) Nákup nákladního vozidla
8) Dotace Lékařské služby první pomoci Třeboň
9) Dotace z POV pro rok 2011, dotace na výstavbu ČOv,
10) Úvěrová smlouva na výstavbu ČO V, uložení finančních prostředků rezervovaných pro výstavbu
ČO V na spořicí účet

11)
12)
13)
14)
15)
13)

Informace z Valné hromady SORT, schváleni dotace na 4. etapu skládky ve Stráži nad Nežárkou
Schváleni rozpočtu pro rok 2011
Rozpočtové opatřeni
Inventura majetku obce k 31.12.2010
Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Závěr

Návrh usneseni č. 2/10/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usneseni č. 2/10/2010 bylo schváleno.

o x PROTI

3) Vydáni obecně závazných vyhlášek obce Dunajovice (o poplatku za komunálni odpad, o mistnim
poplatku ze psů, o mistnim poplatku za lázeňský nebo rekreačnl pobyt, o mistnim poplatku za
uživáni veřejného prostranství)
Předsedající předložil ke schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dunajovice, (viz. přílohy):
OZV obce Dunajovice č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad
OZV obce Dunajovice č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
OZV obce Dunajovice č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
OZV obce Dunajovice č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV obce Dunajovice č. 1/2010 o poplatku za komunálni odpad. Předsedající předložil výpočet
skutečných nákladů za období 12/2009 až 11/2010 a výpočet předpokládaných nákladů pro období
12/2010 až 11/2011, evidenci počtu poplatníků v jednotlivých domech a chatách, evidenci
"podnikatelů", kteří mají s Obcí Dunajovice uzavřenou Smlouvu o svozu a likvidaci odpadu z činnosti
právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, o přidružení původce odpadu k systému obce.
Při započtení veškerých nákladů na svoz komunálního a separovaného odpadu a svozového dne za
období 12/2009 až 11/2010 a z těchto nákladů vycházející předpokládané náklady na svoz
separovaného a komunálního odpadu a svozového dne pro rok 2011 vychází na jednoho poplatníka
výše poplatku 648,18 Kč, na "firemní popelnici"1.615,75 Kč.
Nadále bude probíhat jednání s Technickými službami o vykazování odvezených (oranžových) pytlů
s vytříděnými nápojovými kartony, za které obec neostává odměnu od EKO-KOMu za využití odpadů
z obalů. Vykazování by zvýšilo vyplácenou odměnu a následně i snížilo náklady na odvoz
komunálního odpadu z obce.
Z diskuze vzešel návrh výše poplatku 500,- Kč. Se zvýšením poplatku za komunální odpad bude též
zvýšena úhrada za "FIREMNÍ POPELNICI". Cena za činnost dodavatele dle čl. IV. Smlouvy o svozu a
likvidaci odpadu z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, je pro rok 2011
stanovena ve výši 1100,00 Kč/popelnice/rok.
Návrh usneseni č. 3/10/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dunajovice o poplatku za komunální
odpad č. 1/2010 (viz příloha) ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011. Sazba poplatku dle ČI.3 této
vyhlášky činí 500,- Kč/rok/poplatník.
HLASOV ÁNO
6 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
Usneseni č. 3/10/2010 bylo schváleno.
OZV obce Dunajovice č. 2/2010 o mtstnim poplatku ze psů. Předsedající vysvětlil nutnou změnu
vyhlášek o místním poplatku (novela zákona o místních poplatcích a novela Daňového řádu). Znění
vyhlášek bylo konzultováno s odborem dozoru a kontroly státní správy Ministerstva vnitra v Č.
Budějovicích. Předsedající předložil OVZ obce Dunajovice č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
v platném znění od 1.1.2011, sazba poplatku v návrhu zůstala oproti "staré vyhlášce" nezměněna
(100,- Kč/držitel, 60,- Kč/důchodce/rok).
Návrh usnesení č. 4/10/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dunajovice o místním poplatku ze psů
č. 2/2010 (viz příloha) ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011. Sazba poplatku dle ČI.5 této
vyhlášky činí 100,- Kč/rok/držitel, 60,- Kč/rok/držitel- poživatel důchodu.
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HLAS OV ÁNO
6 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/10/2010 bylo schváleno.

O x PROTI

OZVobce Dunajovice č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Předsedající předložil OZV obce Dunajovice č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt v platném znění od 1.1.2011, sazba poplatku v návrhu zůstala oproti "staré vyhlášce"
nezměněna (7,- Kč/osoba/den)
Návrh usnesení č. 5/10/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dunajovice o místním poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt č. 3/2010 (viz příloha) ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011. Sazba
poplatku dle Č1.4 této vyhlášky činí 7,- Kč/osoba/den i započatý, není-li tento dnem příchodu.
HLASOV ÁNO
6 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ
O x PROTI
Usnesení č. 5/10/2010 bylo schváleno.
OZVobce Dunajovice
4/20100 místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předsedající předložil OZV obce Dunajovice Č. 412010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Součástí vyhlášky je příloha č.1 a č.2 - kopie katastrální mapy s vyznačením pozemků
"veřejného prostranství". Maximální výše poplatku je navrhována ve výši 10,- Kč/rrr'/každý i započatý
den.
Proběhla diskuze o sazbách poplatku za jednotlivé užívání dle písmen a) až n) ČI. 6 této vyhlášky.
Návrh usnesení č. 6/10/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dunajovice o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství č. 4/2010 (viz příloha) ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011. Sazba
poplatku dle ČI.6 této vyhlášky činí maximálně 10,- Kč/mv každý i započatý den.
HLASOVÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
Usnesení č. 6/10/2010 bylo schváleno.
č.

4) Stanovení ceny pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro rok 2011, Vodovod Dunajovice,
vrt, výměna čerpadla
Proběhlo jednání mezi Obcí Dunajovice, ing. Janem Kačerovským, K+K Břilice - Gigant a
ČEV AKem a.s. o platbách za předanou pitnou vodu do Vodovodu pro veřejnou potřebu Dunajovice.
Cena za předávanou pitnou vodu (náklady na čerpání a úpravu) byla dohodnuta ve výši 12,- Kč/m", Na
základě této ceny byly společností ČEV AK a.s. předloženy 2 návrhy kalkulací konečné ceny pitné
vody z "Vodovodu Dunajovice" pro konečného spotřebitele pro rok 2011. Oba návrhy předloženy
zastupitelstvu.
Z diskuze vzešel návrh usnesení č. 7/10/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2011 vodné (cenu pitné vody z Vodovodu pro veřejnou potřebu
Dunajovice) dle "Návrhu kalkulace dvousložkové ceny pro vodné" ve výši:
Pohyblivá složka vodného 28,60 + 10% DPH, tj. 31,46 Kč včetně DPH (stejná výše pohyblivé
složky vodného jako v roce 2010)
Pevná složka vodného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru ve výši 283,- Kč + 10% DPH,
tj. 311,30 Kč včetně DPH
s účinností od 1.1.2011.
HLASOVÁNO
6 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOV ANI
1 x PROTI
Usnesení č. 7/10/2010 bylo schváleno.
Při jednání s ing. Janem Kačerovským, K+K Břilice - Gigant byl předložen návrh na výměnu
čerpadla ve vrtu. Cílem je snížení nákladů na spotřebovanou elektrickou energii při čerpání vody z vrtu.
Toto by mělo proběhnout v jarních měsících roku 2011. Dále je v jednání možný pronájem vrtu,
přívodního potrubí a čerpací stanice obci Dunajovice.
Starosta obce nechal zpracovat nabídku hydrogeologického
průzkumu od Hydroprůzkum Č.
Budějovice s.r.o. na vybudování obecního vrtu pro "Vodovod Dunajovice" na pozemcích Obce
Dunajovice. Nabídka předložena zastupitelstvu.
Nabídka obsahuje 3 možné varianty:
a) Zadní Lišky, nedaleko současného vrtu
b) Křoví, menší vzdálenost k obci,
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c) pod Dunajovickou horou, hluboký vrt v žule, menší pravděpodobnost vydatnosti vrtu.
5) Usneseni zastupitelstva obce - přispěvek při narozeni ditěte,
Zastupitelstvo obce vzešlé z voleb v roce 2006 přijalo usnesení Č. 10/1312007 ze dne 16.11.2007 o
příspěvku obce ve výši 2.000,- Kč rodičům při narození dítěte, kteří mají TP v obci. Toto usnesení se
týkalo pouze volebního období 2006 až 2010, tedy do 16.10.2010.
Předsedající podává návrh na prodloužení platnosti tohoto usnesení po celou dobu tohoto volebního
období, tj. do voleb do zastupitelstev obcí v roce 2014.
Nebyly podány protinávrhy:
Návrh usneseni č. 811012010:
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový příspěvek z rozpočtu Obce Dunajovice rodičům při
narození dítěte s TP v obci Dunajovice ve výši 2.000,- Kč/dítě, po celou dobu volebního období, tj. od
17.10.2010 do voleb do zastupitelstev obcí v roce 2014.
HLASOV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
Usneseni č. 811012010 bylo schváleno.
6) Odměna starosty obce, mistostarosty obce, zastupitelů obce od 1.1.2011
Dne 16.12.2010 byl odborem dozoru a kontroly veřejné správy Min. vnitra zaslán e-mail o změně
nařízení vlády ČR ze dne 7.12.2010, kterým se mění nařízení vlády Č. 3712003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ze znění pozdějších předpisů.
Maximální odměny neuvolněných zastupitelů, místo starosty a starosty, jakož i příplatek podle počtu
obyvatel se od 1.1.2011 snižují.
Maximální odměna pro neuvolněného starostu je od 1.1.2011 ve výši 8674,- Kč/měsíc, maximální
příplatek za počet obyvatel je stanoven ve výši 1239,- Kč/I 00 obyvatel/měsíc, maximální odměna pro
neuvolněného místo starostu je stanovena ve výši 7.134,- Kč/měsíc a maximální odměna za výkon
funkce člena zastupitelstva, člena výboru je stanovena ve výši 542,- Kč/měsíc.
Návrh usneseni Č. 911012010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice v souladu s § 77 odst. 2 zákona o obcích stanoví neuvolněnému
starostovi obce od 1.1.2011 odměnu ve výši 8.674,- Kč/měsíc plus příplatek za počet obyvatel, za
každých i započatých 100 obyvatel obce ve výši 1239,- Kč.
Zastupitelstvo obce Dunajovice v souladu s § 77 odst. 2 zákona o obcích stanoví neuvolněnému
místo starostovi odměnu za výkon funkce ve výši 5.100,- Kč/měsíc.
Zastupitelstvo obce Dunajovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písmo n) zákona o obcích stanoví
neuvolněným zastupitelům, členům výborů obce odměny ve výši 350,- Kč/měsíc,
HLASOV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
Usneseni Č. 911012010 bylo schváleno.
7) Nákup nákladniho vozidla
Starosta obce dojednával koupi nákladního vozidla Multicar 4x4, třístranný sklápěč, se sypačem a
radlicí na prohrnování sněhu. Bohužel, pro časovou tíseň, byla prohlídka vozu oddálena a mezi tím
prodejce nákladní vůz prodal jinému zájemci.
Pro zimu 2010/2011 se podařilo zabezpečit zimní údržbu místních komunikací pluhováním fyzickou
osobou. Nadále trvá problém s posypem místních komunikací a s možností přepravy nákladu pro
potřeby obce (rybníky, les, atd.) a osob pro práce v lese.
Nákup nákladního vozidla pro obec bude řešen na příštím zasedání zastupitelstva obce.
8) Dotace Lékařské služby prvni pomoci Třeboň
Dopisem ze dne 30.11.2010 žádá Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. na základě rozhodnutí ze
setkání starostů regionu Třeboňsko ze dne 16. 6. 2008 o příspěvek na provoz LSPP Třeboň o.p.s. pro
rok 2011. Finanční příspěvek se odvijí od počtu obyvatel v obci a činí 12,- Kč/obyvatel.
Návrh usnesení Č. 1011012010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje příspěvek pro rok 2011 na provoz Lékařské služba první
pomoci Třeboň o.p.s. ve výši 12,- Kč/obyvatel.
HLAS OV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
Usnesení Č. 1011012010 bylo schváleno.
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9) Dotace z POV pro rok 2011, dotace na výstavbu ČOv,
Dotace Z POV Jihočeského kraje pro rok 2011
Obec Dunajovice nemá zpracovaný Místní program obnovy venkova Dunajovice pro rok 2011 a dále.
Z těchto důvodů nelze podat žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje pro rok 2011.
Do 31.1.2011 lze žádat o dotaci Min. kultury ČR na opravy krovů a střech - na kapli Zvěstování
Panny Marie v obci.
Protože některé rozvojové projekty schválené v Místním programu obnovy venkova Dunajovice
nebyly ještě realizovány, byl zastupitelstvu předložen návrh prodloužit platnost o 1 rok. V roce 2011
bude Místní program obnovy venkova Dunajovice přepracován, novelizován a předložen ke schválení
zastupitelstvu.
Návrh usnesení č. 11/10/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice prodlužuje platnost Místního programu obnovy venkova Dunajovice
o 1 rok., do konce roku 2011.
HLAS OV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
Usnesení č. 11/10/2010 bylo schváleno.
Dotace na výstavbu ČOV z OPŽP.
Po telefonických rozhovorech se SFŽP a odborem odpadních vod Min. životního prostředí je malá
šance pro financování našeho projektu v roce 2011. Dne 15.12.2010 obdržela obec nabídku na možnost
fmancování výstavby ČOV z fondů EU Programu rozvoje venkova. Starosta obce ještě dne 15.12.2010
na nabídku odpověděl (dopis přílohou). Požádalo odpověď do 16.12.2010 večer. Prozatím nic nedošlo.
10) Úvěrová smlouva na výstavbu ČOv, uložení finančních prostředků rezervovaných pro výstavbu
ČO V na spoiici účet
Dne 2.12.2010 proběhlo jednání o zrušení Smlouvy o úvěru č. 028248-001 s Waldviertler Sparkasse
von 1842 AG. Banka přislíbila v případě získání dotace na výstavbu ČOV obnovení, uzavření nové
Smlouvy o úvěru s ± stejnými podmínkami za předpokladu nezměněných výsledků hospodaření Obce
Dunajovice.
Návrh usnesení č. 12/10/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zrušení Smlouvy o úvěru č. 028248-001 ze dne 9.11.2009
uzavřenou mezi Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, se sídlem Hautplatz 22, Waidhofen a.d. Thaya,
Rakouská republika, v České republice podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné
v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČ 49060724 a Obcí Dunajovice IČ 00512974.
HLASOVÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
Usnesení č. 12/10/2010 bylo schváleno.
Uloženi finančnicb prostředků rezervovaných pro výstavbu ČOV na spoiici účet
Dne 2.12.2010, při jednání s bankou o zrušení Smlouvy o úvěru, proběhlo též jednání o možnosti
uložení finančních prostředků Obce Dunajovice, rezervovaných na výstavbu ČOV, na spořicí účet s
vyšším úrokem, než má běžný účet obce. Zástupcem banky byla přislíbena nabídka až poté, co bude
znám a schválen záměr zastupitelstvem obce. Z diskuze vzešel
Návrh usnesení č. 13/10/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice má zámer uložit 2.000.000,00 Kč na dobu 1 roku na spořicí účet u W.
Sparkasse v. 1842, který bude mít vyšší úročení, než má běžný účet obce Dunajovice vedený u této
banky.
HLASOV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOV ANI
O x PROTI
Usnesení č. 13/10/2010 bylo schváleno.
11) Informace z Valné hromady SORT, schválení dotace na 4. etapu skládky ve Stráži nad Nežárkou
a Valné hromadě Svazku obcí regionu Třeboňsko (SORT), konané dne 8.12.2010 proběhla nová
volba správní rady, kontrolního výboru a zástupců do MAS.
Schváleny rozpočtové změny, pravidla rozpočtového provizoria od 1. 1. 2011. Zpráva provozovatele
skládky komunálního odpadu ve Stráži nad Nežárkou a informace o přípravě realizace 4.etapy skládky.
Celkové náklady na 4. etapu skládky ve Stráži nad ežárkou jsou odhadovány na 16.000.000,- Kč.
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Tyto náklady ponesou členské obce SORT, náklady budou rozděleny podle počtu obyvatel obcí a do
budoucích let 2011 až 2014.
Pro Obec Dunajovice jsou odhadovány náklady ve výši 44.000,- Kč v roce 2011, 2012 a 2013, v roce
2014 náklady ve výši 43.481,- Kč.

Návrh usnesení č. 14/10/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje úhradu nákladů na vybudování 4. etapy skládky ve Stráži
nad Nežárkou, skládky SORT, Obcí Dunajovice IČ 00512974 ve výši 175.481,- Kč. Úhrada bude
uhrazena z rozpočtu obce a to v roce 2011, 2012 a 2013 ve výši 44.000,- Kč a v roce 2014 ve výši
43.481,- Kč.
HLAS OV ÁNO
7 x PRO
x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
Usnesení č. 14/10/2010 bylo schváleno.

12) Schválení rozpočtu pro rok 2011
Správce rozpočtu a účetní obce spolu se starostou obce sestavili návrh schodkového rozpočtu pro rok
2011. Rozpočtové výdaje celkem 3.405.240,00 Kč, rozpočtové příjmy celkem 3.124.300,00 Kč (viz
příloha). Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a elektronicky zveřejněn na webových stránkách
obce dne 1.12.2010, sejmut z úřední desky dne 16.12.2010 v 18:00 hod. před zasedáním zastupitelstva
obce.
Vzhledem k požadavku na spolufinancování 4.etapy skládky odpadu ve Stráži nad Nežárkou
(44.000,00 Kč), požadavku na spolufinancování výstavby autobusové zastávky "U Trojice" a zpřesnění
nákladů na výsadbu zemědělských pozemků U Potoka (30.000,00 Kč), byla výdajová strana rozpočtu
navýšena o výše jmenované náklady.
Příjmová strana rozpočtu byla navýšena o rozdíl dle skutečných daňových příjmů za měsíc 12/2010
(daň z nemovitosti 30.000,00 Kč, podíl na dani z úroků 5.000,00 Kč).
Zastupitelstvu je předkládán ke schválení schodkový rozpočet Obce Dunajovice pro rok 2011:
výdaje
3.509.240,00 Kč,
příjmy
3.159.400,00 Kč
schodek
349.840,00 Kč, který bude uhrazen finančními prostředky z minulých let
Návrh usnesení č. 15/10/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje dle ustanovení § 4 odst. 5 písmo a) zákona 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schodkový rozpočet pro rok 2011 Obce Dunajovice.
Rozpočtové výdaje celkem 3.509.240,00 Kč, rozpočtové příjmy celkem 3.159.400,00 Kč (viz příloha).
HLASOV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
Usnesení č. 15/10/2010 bylo schváleno.

13) Rozpočtové opatření
Správce rozpočtu a účetní obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové opatření č.7 ze
dne 16.12.2010 (viz příloha).
Návrh usnesení č. 16/10/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje rozpočtové opatření č.7 Obce Dunajovice ze dne
16.12.2010 (viz příloha). Zvýšení výdajů celkem o 131.360,00 Kč, zvýšení příjmů celkem o
233.504,00 Kč (viz příloha).
HLASOV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOV ANI
O x PROTI
Usnesení č. 16/10/2010 bylo schváleno.

14) Inventura majetku obce k 31.12.2010
Fyzická inventura majetku obce proběhne ve dnech 29.12. a 30.12. 2010, dokladová inventura
proběhne v týdnu od 3.1.2011 do 7.1.2011. Inventuru provedou členové finančního výboru obce.

15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Vánoční kapr
Obec bude občanům obce Dunajovice rozdávat vánočního kapra ve středu 22. 12.2010 od 15:00 hod.
do 17:00 hodin.
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Stavy
obce:
Sparkasse
GE Money Bank
Pokladna
Celkem
účtů

3.080.889,02
53.150,13
9.045,00
3.143.084,15

Kč
Kč
Kč
Kč

Oznámení Finančního úřadu v Třeboni
Ve středu 8. 12. 2010 obdržela Obec Dunajovice z FÚ v Třeboni "Informace o údajích k dani
z nemovitosí na zdaňovací období roku 2011"
Pro nedostatek místa na úřední desce OÚ Dunajovice je možné si tuto informaci přečíst v kanceláři
OÚ Dunajovice v úřední hodiny, nebo po předběžné domluvě i mimo úřední hodiny. Tato informace
bude zveřejněna též v předvánočním vydání Dunajovické kachny.
Rybník Malý Nový
Dne 13.12.2010 byla podána odboru životního prostředí MěÚ Třeboň Žádost o stanovisko
k pozemkům parc.č.4 73/9 a 473/19 v k. Ú. a obci Dunajovice. Tyto pozemky jsou v KN vedeny jako
trvalý travní porost, fyzicky jsou rybníkem Malý Nový. Na základě souhlasného stanoviska MěÚ
Třeboň budou tyto pozemky převedeny v KN na rybník.
Projekt na oddílnou kanalizaci a vodovod
Obec obdržela projekt na stavbu oddílné kanalizace od budovy na pozemku parc.č. St 159 v k.ú.
Dunajovice ke "staré kovárně" a vodovod pro budovy č.p. 4 v Dunajovicích. Projekt byl zpracován na
žádost obce. Řeší přívod dešťové kanalizace do požární nádrže (Návesného), odkanalizování
splaškovou kanalizací budovu na pozemku parc.č. St.159, přepojení stávajících kanalizačních přípojek
z domů č.p. 62, 78, 71, 84, 6 a možné napojení na splaškovou kanalizaci obou (staré i nové) kovárny.
Tento projekt řeší též přivedení vodovodního řadu do prostoru pozemku parc.č. St. 22, budovy Obce
Dunajovice (OÚ, kovárny).
Obec požádala, v souvislosti s tímto projektem, SÚS Jihočeského kraje o sepsání Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení kanalizačního sběrače do pozemku parc.č. 2614/1
(Slověnická silnice). Sběrač splaškové kanalizace je nutné uložit do silnice pro možnost připojení
budovy na pozemku parc.č. St. 159.
16) Závěr

Ověřovatelé zápisu:

ing. Petr Purnpr
Jan Víta

Starosta obce

František Uhlíř

V Dunajovicích dne 16.12.2010.
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 17. 12.2010
Elektronicky zveřejněno dne:
17. 12.2010

OBEC DUNAJOVIG~
Ounalovice 4, 37901 T'ebol'l

.

ICO' 00512974, tel.. fax: 384 12.2 61:>
E-~all: podatelna@obecdunalovlce.cI
mobll: 602 491 551
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