Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 26. 1. 2011
od 18:30 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 2/2011
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
J. Víta
Ing. P. Pumpr
P. Holický
M. Čada
V. Palus
Omluveni:
J. Melrnerová
Hosté: ----l)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 18:30 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako "předsedající").
Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo mimořádně v časové tísni svoláno dne 21.1.2011 na
den 24.1.2011. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Dunajovice zveřejněna po dobu 4 dní, a to od 21.1.2011 v 18:00 hod. do 25.1.2011. Dne 24.1.2011 se
dostavili M. Čada, ing. P. Pumpr a F. Uhlíř. Zastupitelstvo nebylo usnášení schopné a proto bylo nově
svoláno na středu 26.1.2011 v 18:30 hod. do kanceláře OÚ Dunajovice. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích na úřední desce Obecního úřadu Dunajovice byla zveřejněna v elektronické podobě po
dobu 2 dnů od 25.1.2011 19:30 hod. do 27.1.2011, na úřední desce OÚ od 26.1.2011 od 14:30 hod. do
ukončení zasedání.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval,
že přítomno je 6 členů zastupitelstva (J. Melrnerová telefonicky omluvena), takže zastupitelstvo je
usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrW zapisovatelem:
F. Uhlíře
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
1. Vítu a M. Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/1/2011:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Františka Uhlíře, ověřovateli zápisu Jana Vítu a
Miroslava Čadu
HLASOV ÁNO
6 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLAS OV ANI
O x PROTI
Usnesení č. 1/2/2011 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Nákup nákladního vozidla
4) Rozpočtové opatření č. 1/2011 ze dne 26.1.2011
5) Závěr
Návrh usneseni Č. 2/2/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOV ÁNo

6 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

O x PROTI

Usneseni č.. 2/2/2011 bylo schváleno.
3) Nákup nákladniho vozidla
Starosta obce předložil na zasedání zastupitelstva obce dne 20.1.2011 2 návrhy na koupi nákladního
vozidla:
a) Multicar M26 4x4, třístranný sklápěč, se sypačem a radlicí na prohrnování sněhu. Viz nabídka
b) BU 100, 4x4, třístranný sklápěč, s komunální hydraulikou, možností dokoupení sněhové radlice a
sypače. Viz nabídka.
Zastupitelstvu byly již dříve předloženy nabídky na vozy IVECO va1ník 3,5 t třístranný sklápěč,
Multicar M25 4x4, třístranný sklápěč, se sypačem a radlicí na prohrnování sněhu, vůz Gazele 3,5 t
4x4x, třístranný sklápěč s možností dokoupení sněhové radlice a sypače.
Zastupitelstvo konstatovalo, že pořizovací ceny vozidel jsou pro obec vysoké, nepřijatelné.
Zastupitelstvo se shodlo na poptávce po automobilu do 3,5 t v provedení Pick-up s tažným zařízením
pro připojení přívěsu - káry. Pověřilo starostu obce k provedení poptávky a předložení nabídek.
Dne 21.1.2011, při služební cestě do Č. Budějovic, navštívil starosta obce prodejnu AUTOLINHART
Borek u Č. B. AUTOLINHART Borek, prodejce vozů Dacia nabízí vozidlo DACIA LOGAN PICKUP s benzínovým motorem 1,6 MPI ve verzi AMBIANCE, jediný (poslední z dodávky roku 2010) vůz
k dodání během měsíce ledna 2011. Dle sdělení prodejce výrobní závod prozatím nebere objednávky
na nové vozy, dodávka nového vozu v měsíci březnu není pravděpodobná. Starosta obce předběžně
zamluvil tento vůz na dobu 1 týdne do Pá 28.1.2011 s tím, že svolá zastupitelstvo a zastupitelstvo
rozhodne o možné koupi vozu. Obec potřebuje vozidlo převážně pro přepravu nákladů na rybníky
v majetku Obce Dunajovice (krmení, vápenec, násada, atd.), pro práce v lesích v majetku Obce
Dunajovice (sazenice, nářadí, oplocení, atd.) a zaměstnanců, jejichž nábor je plánován na měsíc
březen 2011.
Dne 25.1.2011 při služební cestě do J. Hradce navštívil starosta obce ještě prodejce vozů Dacia v J.
Hradci. Dle sdělení prodejce není vůz DACIA LOGAN PICK-UP v jakékoli verzi nyní na skladě,
dodání vozu v březnu z důvodu nepřijímání objednávek výrobcem pravděpodobně nebude možná.
Dne 25.1.2011 navštívil místostarosta obce (při služební cestě) prodejce vozů Dacia v Brandýse nad
Labem a v Táboře. Prodejce v Brandýse nad Labem nemá vozy DACIA LOGAN PICK-UP na skladě,
dodávka do března není zaručena. Prodejce v Táboře má k dodání pouze 1 vůz DACIA LOGAN PICKUP s benzínovým a 1 vůz s dieselovým motorem.
Zastupitelstvu byly předloženy aktuální ceny (bez DPH) vozů Pick-up:
159.900,- Kč
- DACIA LOGAN PICK-UP s benzínovým motorem 1,6 MPI verze ACCESS
184.900,- Kč
- DACIA LOGAN PICK-UP s benzínovým motorem 1,6 MPI verze AMBIANCE
209.900,- Kč
- DACIA LOGAN PICK-UP s dieselovým motorem 1,5dCi 70 k verze AMBIANCE
224.900,- Kč
- DACIA LOGAN PICK-UP s dieselovým motorem 1,5 dCi 85 k verze AMBIANCE
445.290,- Kč
- MAZDA BT-50 II Rap Cab s dieselovým motorem 2,5 4x2
- MAZDA BT -50 II Rap Cab s dieselovým motorem 2,5 4x4
668.590,- Kč
551.083,- Kč
- NISSAN NP 300 Pick Up s dieselovým motorem 2,5 TD, 4x4x Single Cab
667.750,- Kč
- NISSAN NA VARA s dieselovým motorem 2,5, 4x4x verze FE
Z diskuze o ceně, vybavení vozidel a typu motoru vzešel
Návrh usneseni č. 3/2/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi vozu DACIA LOGAN PICK-UP s benzínovým motorem 1,6
MPI verze AMBIANCE (s vybavením: posilovač řízení, ochranný rám zadního okna, elektrické
stahování bočních oken, ABS, boční ochranné lišty, airbag spolujezdce, nastavitelná vnější zrcátka
zevnitř) za cenu 184.900,- Kč + 20% DPH, to je za celkovou cenu 221.880,- Kč.
HLASOV ÁNo
5 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ
1 x PROTI
Usneseni č. 3/2/2011 bylo schváleno.
Jako příslušenství za úhradu lze k vozu přikoupit gumové koberce do kabiny (400,- Kč), gumový
koberec nákladového prostoru (1.200,- Kč), plachtu na zakrytí nákladového prostoru (8.000,- Kč),
přední a zadní zástěrky (2.000,- Kč), tažné zařízení (6.500,- Kč), zimní pneumatiky (max. 2.245,Kč/ks), laminátové nástavby nákladového prostoru (cca 30.000,- Kč).
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Návrh usnesení č. 4/2/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení a montáž tažného zařízení za 6.500,- Kč, gumového koberce
nákladového prostoru za 1.200,- Kč, předních zástěrek za 1.000,- Kč a gumových koberců do kabiny
řidiče za 400,- Kč. Ceny jsou včetně DPH.

°

HLAS OV ÁNo
6 x PRO
x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/2/2011 bylo schváleno.

°

x PROTI

4) Rozpočtové opatření č. 1/2011 ze dne 26.1.2011
Starosta obce a účetní a správce rozpočtu předkládají rozpočtové opatření č.1I20 11 ze dne 26.1.2011 :
Zvýšení výdajů - pořízení vozidla (+ příslušenství) na položce 6123 s § 6171 o 240.000,- Kč
Snížení výdajů - nákup lesních sazenic les
na položce 5139 s § 1032 o 240.000,- Kč
Rozdíl
0,- Kč
Návrh usnesení č. 5/2/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.l /20 II ze dne 26.1.2011:
240.000,- Kč
Zvýšení výdajů - pořízení vozidla (+ příslušenství) na položce 6123 s § 6171 o
240.000,- Kč
Snížení výdajů - nákup lesních sazenic les
na položce 5139 s § 1032 o
0,- Kč
Rozdíl
HLASOV ÁNO
5 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ
Usnesení č. 5/2/2011 bylo schváleno.
5) Závěr

Ověřovatelé zápisu:

František Uhlíř

x PROTI

ť

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 19:40 h~!
Zapsal :

°

~
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I

Jan Víta
Miroslav Čada

Starosta obce

František Uhlíř

V Dunajovicích dne 28.1.2011.

OBEC OUNAJOVIC~

nunaiovtce 4, 379 01 Třeboň
ICO: 00512974, tal., fax: 384 722 615

Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 31. 1.2011
Elektronicky zveřejněno dne :
31. 1. 2011

E-mail: podatelna@obecdunalovlce.cl
m9BII· 692491 551
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