Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 10. 2. 2011
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 3/2011
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
1. Víta
P. Holický
M. Čada
Omluveni: 1. Melmerová
V. Palus
Hosté: ----l)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19: 15 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako "předsedající").
Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 2.2.2011. 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 2.2.2011 od 12:00 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva
obce. Současně byla zveřejněna na "elektronické úřední desce" a to od 2.2.2011 od 12:00 hod. do
11.1.2011.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval,
že přítomno je 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem:
Jan Víta
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Ing. P. Pumpr a P. Holický
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/3/2011:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Jana Vítu, ověřovateli zápisu Petra Holického a
ing. Petra Pumpra.
HLASOV ÁNO
5x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOV ANI
Usnesení č. 1/1/2011 bylo schváleno.

O x PROTI

Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Nákup nákladního vozidla, zbudování přístřešku ve dvoře školy
4) Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Dunajovice za rok 2010
5) Dotace na opravu kaple Zvěstování Panny Marie v obci, oprava kaple
6) Rozpočtové opatření č.1 ze dne 26.1.2011, rozpočtové opatření
2 ze dne 10.2.2011
7) Směna pozemků - část pozemku parc.č. 1299/2 za pozemky parc.č. St. 125 a 1522/1 (Vodovod
obce Dunajovice)
8) Smlouva o budoucí smlouvě pro uložení vodovodu a podvojné kanalizace do pozemku parc.č.
2614/1 v majetku Jihoěeského kraje, stavba kanalizace
9) Nájemní smlouva na rybník Malý Nový, oprava rybníka Křoví
10) Rozpočtový výhled na rok 2013
11) Těžba v lesích obce pro rok 2011, příprava půdy pro výsadbu U Potoka, změna druhu využití
pozemků
12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
č.
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13) Závěr
Návrh usnesení Č. 2/3/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLAS OV ÁNO
5 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení Č•• 2/1/2011 bylo schváleno.

o x PROTI

3)) Nákup nákladního vozidla, provoz vozidla, zbudování přístřešku ve dvoře školy
Dne 26.1.2011 se sešlo zastupitelstvo obce na projednání výběru nákladního vozidla pro potřeby Obce
Dunajovice. Starosta obce předkládal opakovaně od poloviny roku 2010 návrhy na koupi nákladního
vozidla pro potřeby převozu nákladů do lesa (výsadba, pěstební práce), na rybníky (krmení, vápenec,
výlovy), odvoz bioodpadu z pozemků obce (tráva, listí, větve), pro zimní údržbu komunikací
(prohrnování, posyp). Zastupitelstvo se několikrát neshodlo na výběru vozidla, na potřebě zakoupení
vozidla.
Po problémech se zimní údržbou komunikací v zimě 2009-2010 se podařilo vyřešit zimní údržbu
komunikací pro zimu 2010 - 2011 smluvně ( prohrnování fyzickou osobou, posyp Techn. Službami
Třeboň). Z tohoto důvodu není potřeba kupovat vozidlo se sněhovou radlicí a se sypačem. Zastupitelstvo
obce se na svém zasedání dne 20.1.2011 v diskuzi shodlo na výběru typu vozidla Pick-up, a to vozidla
s maximální povolenou hmotností vozidla do 3,5 t se závěsným zařízením.
Z důvodu nejnižší pořizovací ceny nového vozu typu Pick-up na trhu navštívil starosta obce dne
21.1.2011 prodejce vozů Dacia v obci Borek. Tento prodejce měl na skladě poslední vozidlo Pick-up
z dodávky z roku 2010, vozidlo s benzinovým motorem nové objednávky pro rok 2011 nepřijímal 1,6
MPI (výroba objednávky nepřijímala). Toto vozidlo bylo možno "předběžně zamluvit" pouze do pátku
28.1.2011. Poté musela být učiněna závazná objednávka.
Dne 25.1.2011 navštívil starosta obce prodejce vozů Dacia v J. H. Tento, bohužel, nebyl schopen
dodat vozidlo do konce února 2011 (do nástupu zaměstnanců na práce v lesích obce). Žádné vozidlo
typu Pick-up na skladě neměl.
Dne 25.1.2011 navštívil místo starosta obce prodejce vozů Dacia v Brandýse nad Labem (žádný vůz
typu Pick-up na skladě neměl) a prodejce vozů Dacia v Táboře. Tento nabízel vozidlo Pick-up
s benzinovým motorem 1,6 MPI i s dieselovým motorem 1,5 dCi.
V časové tísni (již dvakrát pro nerozhodnost zastupitelstva byla koupě vozidla zmařena) svolal starosta
obce zasedání zastupitelstva obce na pondělí 24.1.2011. Zasedání se nekonalo, zastupitelé se sešly
v počtu 3. Po konzultacích mezi starostou a místo starostou obce ve večerních hodinách dne 25.1.2011
bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce na středu 26.1.2011 s tím, že budou předloženy cenové
nabídky na srovnatelné a dostupné vozy typu Pick-up na trhu a proveden výběr.
Byly předloženy nabídky na vozy NISSAN NP 300 PIC-UP, NlSSAN NA VARA, Mazda BT-50 II Rap
Cab a nabídky na vozy DACIA LOGAN PICK-UP s benzinovým motorem 1,6 MPI a DACIA LOGAN
PICK-UP s dieselovým motorem 1,5 dCi.
Cenově nejnižší nabídka dostupného vozu (k dodání do konce února) byla nabídka na vůz DACIA
LOGAN PICK-UP s benzinovým motorem 1,6 MPl (184.900,- Kč + 20 % DPH). Zastupitelstvo obce
vybralo z výše jmenovaných nabídek tuto v poměru 5 pro : 1 proti. O nabídce na vůz DACIA LOGAN
PlCK-UP s dieselovým motorem 1,5 dCi (209.900,- Kč + 20% DPH), ani nabídkách na vozy NlSSAN
(551.083,- Kč + 20% DPH; 667.750,- Kč + 20% DPH) a nabídce na vůz Mazda BT-50 II Rap Cab
(534.348,- Kč + 20% DPH; 802.308,- Kč + 20% DPH) již nebylo hlasováno.
Předsedající předkládá k hlasování
Návrh usnesení Č. 3/3/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nákladního vozu DACIA LOGAN PICK-UP s benzinovým
motorem 1,6 MPI za 184.900,- Kč + 20 % DPH, to je za 221.880,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje dokoupení výbavy vozu, a to:
Gumový koberec do nákladového prostoru za 1.200,- Kč včetně DPH
Gumové koberce (2 ks) do kabiny vozu za 400,- Kč včetně DPH
Tažné zařízení za 6.500,- Kč včetně DPH
Přední zástěrky za 1.250,- Kč včetně DPH
Povinnou výbavu (lékárnička, vesta, sada žárovek, trojúhelník) za 500,- Kč včetně DPH
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4 x PRO
O x ZDRžEL SE HLASOVÁNÍ
HLASOVÁNO
Usnesení Č. 3/3/2011 bylo schváleno.

I x PROTI

Pojištění vozidla
Obec Dunajovice má povinnost toto vozidlo pojistit - Pojištění zákonné odpovědnosti za škody
způsobené vozidlem. Starosta obce nechal zpracovat nabídky u ČSOB Pojišťovny a pojišťovny
Kooperativa. Zároveň byla předložena nabídka na havarijní pojištění vozidla. Nabídky předloženy.
Návrh usnesení Č. 4/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření havarijního pojištění na vozidlo DACIA LOGAN PICK-UP spolu
se zákonným pojištěním vozidla v ceně
4693,- Kč/rok.
HLASOV ÁNO
5 x PRO
O x ZDRžEL SE HLASOVÁNi
O x PROTI
Usnesellí Č. 4/312011 bylo schváleno.
Provoz a garážováni vozidla
Po zakoupení vozidla je nutné vozidlo garážovat. Obec má ve vlastnictví garáž v objektu školy. Garáž
byla dosud využívána jako sběrné místo pro uloženi elektroodpadu. Pro dočasné uskladnění
elektroodpadu je nutné vybudovat přístřešek, který bude tento odpad zakrývat (podmínky sběru
elektroodpadu).
Starosta obce požádal společnost Hels spol. s r.o. o vypracování nabídky na materiál a na vybudování
"dřevěného" přístřešku pro elektroodpad ve dvoře obecní školy. Nabídka předložena. Nabídka obsahuje
řezivo, montáž. Nabídka neobsahuje kotvy pro upevnění stojen - hranolů do pozemku, beton a zemní
práce.
Starosta obce požádal společnost Střechy Holický S.r.o. o vypracováni nabídky na materiál na zakrytí
přístřešku a vybudování "dřevěného" přístřešku z dodaného materiálu včetně zastřešení. Nabídka nebyla
předložena.
Návrh uSllesellí Č. 5/3/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování přístřešku bez pokrytí střešní krytinou pro skladováni
elektroodpadu na pozemku parc.č. St.79 (dvůr školy) o rozměrech 6 x 4 m společností Hels spol. s r.o.
za cenu 27.449,- Kč + 20% DPH, to je za celkovou cenu 32.938,80 Kč včetně DPH.
Zastřešeni, tj. montáž střešní krytiny na přístřešek bude dořešeno.
HLASOV ÁNO
5 x PRO
O x ZDRžEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
USllesellí Č. 5/3/2011 bylo schváleno.
Provoz vozidla
Vozidlo se kupuje pro účely přepravy nákladů (sadební materiál, oplocení, mechanizace, PHM, atd.) a
zaměstnanců do lesů obce a zpět, pro přepravu nákladů na rybniky obce, pro přepravu bioodpadu (tráva,
větve, listí) z pozemků obce, pro zajištění povinností obce a OÚ. Z tohoto důvodu by měli vozidlo řídit
starosta obce, místostarosta obce a pověření zaměstnanci obce v pracovní době. Všichni jmenovaní
mohou řídit vozidlo pouze, jsou-Ii vlastníky řidičského oprávnění skupiny "B" a po proškolení na
referenční vozidla a bezpečnost práce.
Návrh usnesellí Č. 6/3/2011:
Zastupitelstvo obce pověřuje k řízeni vozidla starostu obce a místostarostu obce. Zaměstnanci obce,
členové zastupitelstva, případně členové SDH Dunajovice pro výkon zásahu, budou pověřeni k řízení
vozidla starostou nebo zastupujícím místostarostou obce. Všichni jmenovaní mohou řídit vozidlo pouze,
jsou-li vlastníky řidičského oprávnění skupiny "B" a po proškolení na referenční vozidla a bezpečnost
práce.
K nákupu PHM bude zřízena karta CCS.
HLASOV ÁNO
5 x PRO
O x ZDRžEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
USllesení Č. 6/312011 bylo schváleno.
Na webových stránkách Ministerstva vnitra je nabízen bezúplatným převodem pro organizační složky
státu přívěs nákladní valníkový za osobní automobil, rok výroby 1990. Dne 10.2.2011 byl učiněn dotaz
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na stav, a možnost získání tohoto přívěsu pro Obec Dunajovice. Přívěs je přestavěn na převoz munice,
jeho celková váha je 500 kg.
Obec není organizační složka státu. Za vozidlo Dacia Pick-up je možné připojit nebrzděný přívěs o
hmotnosti 520 kg, brzděný o hmotnosti 680 kg.
4) Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Dunajovice za rok 2010
Dne 8.2.2011 se mělo být vykonáno přezkoumání hospodaření Obce Dunajovice za rok 2010.
Vzhledem k onemocnění kontrolora z oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí JčK, pověřeným
řízením přezkoumání, se přezkum hospodaření nekonal. Bude určen náhradní termín.
5) Dotace na opravu kaple Zvěstování Panny Marie v obci, oprava kaple
Obec Dunajovice, jako vlastník kaple Zvěstování Panny Marie v obci, má možnost podat žádost o
dotaci z programu "Kulturní dědictví venkova" na opravu střechy kaple (výměna dožitých částí krovu,
výměna záklopu podlahy stropu, oprava půdní nadezdívky a obvodové římsy, výměna střešních latí,
výměna střešní krytiny, výměna okapů a svodů a výměna hromosvodu).
Dne 1.2.2011 proběhlo statické posouzení stávající konstrukce krovu a střešní krytiny kaple. Dne
3.2.2011 byla předána obci zpráva o statickém posouzení, vypracovaná ing. J. Krausem. Zpráva
předložena.
Na základě zprávy byla dne 4.2.2011 podána Žádost o stanovisko CHKO Třeboňsko k výše uvedeným
opravám.
Dne 7.2.2011 byla zadána zakázka ing. M. Skalíkovi na vypracování projektu na opravu střechy kaple.
Dne 8.2.20 II bylo podáno MěÚ Třeboň, odb. územního plánování a stavebního řádu, Ohlášení stavby
na výše uvedené udržovací práce (opravu střechy kaple).
Dne 9.2.2011, po podání žádosti, obdržel F. Uhlíř, starosta obce, pro Obec Dunajovice uživatelské
jméno a přístupové heslo do privátních sekcí Portálu eAGRI a Portálu farmáře SZIF, pro podání žádosti
o podporu.
Dne 9.2.2011 obdržela Obec Dunajovice nabídku na zpracování žádosti o podporu z programu
"Kulturní dědictví venkova" od fy DOTAČNÍ SLUŽBY se sídlem v Hodoníně. Nabídka předložena.
Návrh usnesení č. 7/3/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o podporu z programu "Kulturní dědictví venkova" na
opravu kaple Zvěstování Panny Marie v obci.
Zastupitelstvo schvaluje zadat vypracování žádosti o podporu z programu "Kulturní dědictví venkova"
fy DOTAČNÍ SLUŽBY.
HLASOV ÁNO
5 x PRO
O x ZDRžEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
Usnesení č. 7/3/2011 bylo schváleno.
6) Rozpočtové opatření č.l ze dne 26.1.2011, rozpočtové opatření č. 2 ze dne 10.2.2011
Správce rozpočtu a starosta obce předkládají rozpočtové opatření č.I ze dne 26.1.2011 a rozpočtové
opatření Č. 2 ze dne 10.2.2011. Viz přílohy.
Návrh usnesení č. 8/3/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.I ze dne 26.1.20 II a rozpočtové opatření Č. 2 ze
dne 10.2.2011. Viz přílohy.
HLASOV ÁNO
5 x PRO
O x ZDRžEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/3/2011 bylo schváleno.

O x PROTI

7) Směna pozemků - část pozemku parc.č. 1299/2 za pozemky parc.č. St. 125 a 1522/1 (Vodovod
obce Dunajovice)
Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením Č. 311/2011 ze dne 20.1.2011 záměr směnit část
pozemku parc.č.1299/2 orná půda o výměře 687 m", pozemku ve vlastnictví Obce Dunajovice, za
pozemky parc.č. St.125 o výměře 19 m2 a pozemek parc.č. 152211 ostatní plocha - jiná plocha o výměře
670 m". Záměr byl vyvěšen na úřední desce OÚ Dunajovice (i elektronicky) od 24.1.2011 do 9.2.2011.
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K tomuto záměru se nikdo z občanů písemně ani ústně do protokolu nevyjádřil, nebylo učiněno žádné
podání.
Starosta obce s ing. Janem Kačerovským sjednal ústní dohodu, že společnost ing. Jan Kačerovský K+K
Břilice - Gigant vyrovná pohledávku Pozemkového fond ČR u společnosti ing. Jan Kačerovský K+K
Břilice - Gigant na čerpací stanici vodovodu Dunajovice. Po vyrovnání pohledávky bude proveden
odhad a nabídnuta cena k prodeji čerpací stanice Obci Dunajovice.
Návrh usneseníč. 9/3/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku parc.č.1299/2 orná půda o výměře 687 m",
pozemku ve vlastnictví Obce Dunajovice, za pozemky parc.č. St.125 o výměře 19 m' a pozemek parc.č.
1522/1 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 670 m'. Vše v k.ú. a obci Dunajovice
Zastupiteistvo obce schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu těchto pozemků, kde SP za návrh na
vklad do katastru nemovitostí uhradí Obec Dunajovice, vypracování znaleckého posudku na cenu
převáděných pozemků pro vyměření daně z převodu nemovitostí a případnou daň z převodu nemovitostí
uhradí Obec Dunajovice.
Obec Dunajovice uhradí náklady na vyměření části pozemku parc.č. 1299/2 o výměře 687 m'.
HLASOVÁNO
5 x PRO
Ox ZDRžEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/3/2011 bylo schváleno.

Ox PROTI

8) Smlouva o budoucí smlouvě pro uložení vodovodu a podvojné kanalizace do pozemku parc.č.
26/4/1 v majetku Jihoěeskěho kraje, stavba kanalizace
Obec Dunajovice obdržela dne 9.2.2011 návrh "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemena" pro uložení oddílné kanalizace a vodovodu do pozemku parc.č. 2614/1 ostatní plocha silnice, pozemek ve vlastnictví Jihočeského kraje spravovaný příspěvkovou organizací SÚS Jihočeského
kraje. Jedná se o poslední smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena na vybudování
splaškové kanalizace od stavby na pozemku parc.č. St 159, napájení požární nádrže a vybudování
vodovodního řadu na pozemek parc.č. St.22 (budova OÚ).
Návrh smlouvy předložen. Věcné břemeno se sjednává bezúplatně na dobu neurčitou, veškeré poplatky
a úhrady spojené se zřízením věcného břemene do KN, jakož to i zpracování geometrického plánu bude
hradit Obec Dunajovice.
Návrh usnesení č. 10/312011:
Zastupitelstvo obce schvaluje "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena (číslo smlouvy
- SÚS JčK: BVB/Ollll/IRJHlNo)
pro stavbu "Vybudování oddílné kanalizace a prodloužení veřejného
vodovodu západní část k.ú. Dunajovice". Viz příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o územní rozhodnutí a vodoprávní a stavební řízení na
stavbu "Vybudování oddílné kanalizace a prodloužení veřejného vodovodu západní část k.ú.
Dunajovice".
HLAS OV ÁNo
5 x PRO
O x ZDRžEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/312011 bylo schváleno.

Ox PROTI

9) Nájemni smlouva na rybník Malý Nový, oprava rybníka Křoví
Dosavadní nájemce podal žádost o prodloužení nájmu na rybník Malý Nový na pozemcích parc.č.
473/19 a 473/9 v k.ú. Dunajovice. ájemci končila smlouva ke dni 31.12.2010.
Ode dne 15.12.2010 do 31.12.20 IO byl vyvěšen záměr pronajmout rybník Malý Nový, pozemky parc.č.
473/19 o výměře 1269 m' a 473/9 o výměře 1489 rn-. K záměru se nikdo z občanů nevyjádřil, nebylo
učiněno žádné podání na OÚ Dunajovice.
Předložen návrh nájemní smlouvy mezi Obcí Dunajovice a V. Bumanem
Návrh usnesení č. 11/312011:
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na pronájem rybníka Malý ový na pozemcích parc.č.
473/19 o výměře 1269 m' a 473/9 o výměře 1489 m' (celkem 2758 m') dosavadnímu nájemci V.
Bumanovi za částku 966,- Kč/rok od 1.1.2011 na dobu neurčitou.
HLASOVÁNO
5 x PRO
Ox ZDRžEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení Č. 11/3/2011 bylo schváleno.
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Ox PROTI

Oprava výpusti rybníka Křoví
Se souhlasem starosty obce byla provedena nájemcem rybníka oprava výpusti rybníka Křoví.
Předchozími nájemci byla výpustní roura v hrázi rybníka (tak jako u rybníka Trávný) zúžena, byl do
výpusti zabetonován "husí krk" o průměru 80 mm. Rybník byl z důvodu malé nebo žádné obsádky
zarostlý travou. Současný nájemce na vlastní náklady udělal zemní práce (od bagrování dna, překop
hráze, výměnu výpustní roury a osazení nové výpusti, vytěžení a dovoz suchých stromů z hráze,
srovnání hráze pro možný příjezd vozidla při výlovu). Obec Dunajovice po domluvě uhradila náklady na
materiál (výpustní roura, železo na výpust, beton k zabetonování výpusti) a práce spojené s výrobou
výpusti (svařování) a přepravu betonu a výpusti, celkem 8.615,- Kč. Ostatní náklady nese současný
nájemce.
Dále budou zhotoveny schody do loviště (Vytěžený dub - schody křoví). Náklady 4.000,- Kč +
materiál.
10) Rozpočtový výhled na rok 2013
Správce rozpočtu a starosta obce předkládají rozpočtový výhled na rok 2013 s:
- plánovanými příjmy ve výši
3.024.600,- Kč
- plánovanými výdaji ve výši
1.893.000,- Kč stálé výdaje (odpad, školáci, energie, mzdy,opravy)
- rozdíl - financování ve výši
1.131.600,- Kč částka, kterou je možné použit na plánované
Investice
Návrh usnesení Č. 12/312011:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled na rok 2013.
HLASOV ÁNO
5 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ
O x PROTI
Usnesení Č. 12/3/2011 bylo schváleno.
11) Těžba v lesích obce pro rok 2011, příprava půdy pro výsadbu U Potoka, změna druhu využití
pozemků

MěÚ Třeboň, odboru ŽP zaslal souhlasné stanovisko k žádosti o mýtní těžbu v obecních lesích na rok
20 II ve 4 porostech. Těžba započata, odvoz v příštím týdnu - Litvan.
Vytěžený dub - cena "A", "B", "C", průměrná cena 2650,- Kč.
Konzultace s K+K a S. Činčurou o přípravě louky U Potoka pro plánovanou výsadbu.
Názory se různí, v každém případě je nutné .Jouku" postříkat, zbavit plevele, trávy, na podzim zorat,
zdiskovat, stáhnout bránami, nebo smykem, odstranit suchou trávu. Příprava je nutná ještě v letošním
roce. Výsadba je plánována na březen či duben 2012.
Cenová nabídka na práce od S. Činčury předložena
Změna druhu využití pozemků
K zalesnění "Iouky" U Potoka a k získání dotace na zalesnění zemědělské půdy je nutné povést změnu
druhu využití pozemků z orné půdy a trvalého travního porostu na lesní pozemek a vyjmutí těchto
pozemků z ZPF. Jedná se o pozemky parc.č.:
249118 trvalý travní porost o výměře 6851 m'
249119 orná půda
o výměře 7149 m'
2491/16 orná půda
o výměře
256 m'
2491/17 orná půda
o výměře 2825 m'
2492/l orná půda
o výměře 42543 rn?
2492/3 orná půda
o výměře 7282 m'
2492/5 orná půda
o výměře
604 m'
Celkem výměra k zalesnění
67510 m'
2492/4 orná půda
o výměře
54 m' již zalesněno nutná oprava v K
Dále při porovnání výměr a hranic pozemků s ortofotomapou bylo zjištěno, že pozemek parc.č. 2494/2
o výměře 301 m' je v KN veden jako lesní pozemek, ve skutečnosti je využíván jako ostatní komunikace
- cesta. Druh využití tohoto pozemku by se měl též uvést do stavu se skutečností.
Návrh usnesení Č. 13/3/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na změnu druhu využití pozemků:
- parc.č. 2491/8
z trvalý travní porost na lesní pozemek
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- parc.č. 2491/9
z orná půda
na lesní pozemek
- parc.č. 2491/16
z orná půda
na lesní pozemek
- parc.č. 2491/17
z orná půda
na lesní pozemek
- parc.č. 2492/1
z orná půda
na lesní pozemek
- parc.č. 2492/3
z orná půda
na lesní pozemek
- parc.č. 2492/5
z orná půda
na lesní pozemek
- parc.č. 2492/4
z orná půda
na lesní pozemek
Vše pozemky v k.ú. Dunajovice a ve vlastnictví Obce Dunajovice.
HLASOV ÁNo
5 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/312011 bylo schváleno.

O x PROTI

12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce:
Sparkasse
Pokladna
Celkem

3.319.225,51 Kč ke dni 8.2.2011
14.021,00 Kč ke dni 10.2.2011
3.333.246,51 Kč

Pískoviště
Nabídka na pískoviště
Zaběhlý pes
Kdo má zájem o zaběhlé štěně "Golden Retriver", fenku, nechť se přihlásí na OÚ.
Záměr pronajmout klubovnu - prodlouženi nájmu

Sčitáni lidu 2012
V březnu 20 II proběhne "Sčítání lidu 20 II"
13) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21 :45 hod.
Zapsal:

Jan Víta

Ověřovatelé zápisu:

ing. Petr Pumpr

?--:.-

./

Petr Holický
Starosta obce

František Uhlíř

V Dunajovicích dne 10.2.20 II.

EC DUNAJOVIC~
O ~UnaIOYIC' 4, 379 01 Tl,boň
. 0512974, tel .. tax: 384 722 615
ICO. O.
datelna@obICduna\Olllce.cz
E·mall. pomflRI I': 8Q.~ '91
Ul
q

Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 20.2.2011
20.2.2011
Elektronicky zveřejněno dne:
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