Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 19. 1. 2012
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 1/2012
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
P. Holický
M. Čada
J. Víta
V. Palus
příchod 19:35 hod.
l. Melmerová
Omluveni:
Hosté:
l)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19: 15 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako "předsedaj ící"). Předsedaj ící
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 12.1.2012. 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 12. 1. 2012 od 15:20 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně
byla zveřejněna na "elektronické úřední desce" a to od 12. 1. 2012 od 15:30 hod. do 20.1.2012.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem:
P. Holického
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
J. Melmerovou a M. Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/1/2012:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem
Melmerovou a Miroslava Čadu.

Petra Holického,

HLASOV ÁNO
6 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ
Usnesení č. 1/1/2012 bylo schváleno.

ověřovateli

zápisu Jitku

O x PROTI

Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Vodovod obce Dunajovice, provozování, dotace, směna vrtu, výběrové řízení na elektropřípojku
k vodárně
4) Výstavba kanalizace, dotace Jč. kraje, výstavba ČOV
5) Inventura majetku obce k 31.12.2011
6) Rozpočtové opatření č. 18/2011
7) Svoz komunální/to odpadu, výpověď TS Třeboň
8) Zalesnění zemědělských pozemků" U Miletinského potoka"
9) Zaměstnanci obce, veřejná služba, veřejně prospěšné práce na rok 2012
1O)Založení společnosti s r.o. Obce Dunajovice - diskuze
11) Kulturní akce obce Dunajovice - Masopust, Den dětí, pouť, nohejbalovy turnaj
12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
13) Závěr

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č.2/1/2012:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOV ÁNO
6 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ
Usnesení č. 2/11/2012 bylo schváleno.

O x PROTI

3) Vodovod obce Dunajovice, provozování, dotace, směna vrtu, výběrové řízení na elektropřípojku
k vodárně
Dne 20.12.2011 byla elektronicky a dne 21.12.2011 byla v písemné podobě MěÚ Třeboň podána
žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2012. Žádost byla podána jako
společný projekt na výstavbu přípojky elektřiny pro vodárnu a rekonstrukce vrtu.
Bude zadána zakázka na zpracování znaleckého posudku na cenu vrtu + přívodního řadu. Starosta
obce oslovil 4 znalce, 2 byli ochotni vypracovat posudek, 2 znalci obci na výzvu neodpověděli.
Obec dunajovice získala Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby na "Přípojka
elektřiny k vodárně na p.č. 125 v k.ú. Dunajovice". Obec Dunajovice dne 2.1.2012 podepsala a
odeslala Smlouvu o připojení k distribuční soustavě se spol. E-on distribuce, a.s. pro připojení vodárny.
V projektové dokumentaci přípojky bylo uvažováno s umístěním elektroměru do rozvaděče
transformátoru. Ve Smlouvě o připojení k DS je nařízeno vybudování elektroměrného pilíře vedle
transformátoru na pozemku parc.č. 2605/5 (pozemek Obce Dunajovice). Z tohoto důvodu byla
dopracována PD o Dodatek č.l, ve kterém je popsána korekce projektu - vybudování elektroměrného
pilíře.
Obec Dunajovice uhradila podíl na oprávněných nákladech Provozovateli DS ve výši 16.000,- Kč.
Starosta obce připravil zadání zakázky na výběr dodavatele stavby "Přípojka elektřiny k vodárně na
p.č. 125 v k.ú. Dunajovice" i s elektroměrným pilířem. Zadání zakázky předkládá zastupitelstvu ke
schválení.
Ing. Michal Manda, Aquaprojekt, předložil obci zpracovaný návrh řešení opravy vrtu a vodárny pod
názvem "Technické zaj ištění vodního zdroje HV -1 a rekonstrukce vodárenského objektu pro obec
Dunajovice". Tato zpráva je zpracována včetně odhadovaných nákladů technických opatření.
Po diskuzi k vypsání zakázky na přípojku elektřiny NN pro vodárnu a opravu vrtu včetně výměny
čerpadla, a dalších nutných oprav byl podán
návrh usnesení č.3/1/2012:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání zakázky malého rozsahu na stavbu "Přípojka elektřiny
k vodárně na p.č. 125 v k.ú. Dunajovice včetně výměny pažnice a čerpadla ve vrtu, výměny sacího
potrubí a jeho napojení do přívodního řadu, výměny zpětné klapky, opravy zhlaví vrtu a oplocení
pozemku (ochranného pásma I.stupně)". Předložené zadání zakázky bude doplněno o práce na opravě
vrtu.
Veřejná zakázka bude vyvěšena na webových stránkách Obce Dunajovice, až po převodu vrtu a
přívodního řadu do majetku Obce Dunajovice.
HLASOV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/11/2012 bylo schváleno.
Provozování vodovodu
Dunajovice - diskuze

O x PROTI

- tento bod bude přiřazen k bodu 10) Za/ožení

společnosti

s r.o. Obce

4) Výstavba kanalizace, dotace Jč. kraje, výstavba ČOV
Obec Dunajovice má stavební a vodoprávní povolení na stavbu "Oddílná kanalizace a prodloužení
veřejného vodovodu západní část k.ú. Dunajovice". V rozpočtu pro rok 2012 byly rezervovány finanční
prostředky na část stavby. Jihočeský kraj by měl v měsíci únoru či březnu 2012 vypsat grant na
kanalizace a vodovody. Dotace se poskytují na splaškové kanalizace a vodovody. Dešťová kanalizace
není dotacemi podporována.
Starosta obce předkládá do diskuze návrh na podání žádosti o dotaci na tuto stavbu.
Návrh usnesení č.4/1/2012:
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Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o podporu z dotačního programu Jihočeského kraje na
stavbu "Oddílná kanalizace a prodloužení veřejného vodovodu západní část k.ú. Dunajovice", bude-li
grant Jihočeským krajem vypsán.
HLAS OV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
Usnesení č. 4/11/2012 bylo schváleno.
Výstavba ČO V
OPŽP a SFŽP by měli vypsat, dle plánu výzev aktualizovaného dne 16.12.2011, pro aglomerace do
2000 EO, novou výzvu na kanalizace a ČOV. Výzva by měla být vypsána pravděpodobně v březnu,
podání žádostí v dubnu a květnu 2012. Plán výzev předložen.
Starosta obce pátral na webových stránkách OPŽP po informacích o Zásobníku projektů. Starosta
obce se telefonicky spojil s projektovým managerem naší žádosti K. Kroupou ze SFŽP.
P. Heidinger, zpracovatel naší žádosti do OPŽP se spojil se SFŽP.
Na webu OPŽP se nachází informace - Tisková zpráva Dušana Fibingra, Lnárněstka, Úsek řízení
OPŽP. Tisková zpráva předložena.
K. Kroupa i P. Heidinger shodně informovali o brzké době, kdy se musí rozhodnout co se
"Zásobníkem projektů" v opatření 1.1. (Kanalizace a ČOV pro aglomerace do 2000 EO). Rozhodnutí
musí údajně přijít ještě před vypsáním nové výzvy.
Starosta obce vypracoval "Žádost o povolení zahájení přípravy zadá vacích podkladů projektu
akceptačni číslo 09047881 - Kanalizace a ČOV Dunajovice" a tuto předkládá zastupitelstvu k diskuzi.
Dne 1.4.2012 nabývá platnost novela zákona o veřejných zakázkách, stavební povolení vyprší dne
8.4.2012, máme obnovené ohlášení stavby elektropřípojky ale pouze do listopadu 2012, se společností
E-on podepsanou smlouvu o připojení k DS, uhrazenu polovinu oprávněných nákladů za připojení
k DS ve výši 5.000,- kč, povolení na vypouštění odpadních vod bude končit 31.12.2013, Obec
Dunajovice již do přípravy projektu ČOV investovala cca 800.000,- Kč včetně pozemků, obec má
příslib úvěru do 30.9.2012, za příslib uhradila 11.250,- Kč, obec má připravenou zadávací
dokumentaci. V případě, že bude povoleno výběrové řízení, mohla by obec v případě vybrání
"Zásobníku projektů" k financování, zahájit stavbu a vyhnout se dalším problémům s financováním,
prodlužování stavebních povolení atd. Obec Dunajovice je již od roku 2010 připravena k výstavbě, ale
nemá dost finančních prostředků pro celou stavbu.
"Žádost" přečtena, předložena k úpravě a ke schválení zastupitelstvu.
Návrh usnesení č.5/1/2012:
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání "Žádost o povolení zahájení přípravy zadávacích podkladů
projektu akceptačni číslo 09047881 - Kanalizace a ČOV Dunajovice" Státnímu fondu životního
prostředí ČR, úseku řízení OPŽP.
HLASOV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ
Usnesení č. 5/11/2012 bylo schváleno.

O x PROTI

5) Inventura majetku obce k 31.12.2011
Od 29.12.2011 do 9.1.2012 proběhla fyzická inventura majetku obce. Účetní obce předkládá ke
schválení rozdíly zjištěné inventarizační komisí.
Při inventuře pozemků bylo zjištěno, že pozemky parc.č. 333/2 vodní plocha - koryto vodního toku
umělé o výměře 69 m" a 2246/3 orná půda o výměře 82 m", které Obec Dunajovice získala na základě
Směnné smlouvy ze dne 19.1.2011 od ing. Jana Kačerovského, mají vedené zástavní právo smluvní. Ve
smlouvě je uvedeno, že na směňovaných pozemcích nevázne žádné věcné břemeno, zástavní právo ani
jiné povinnosti.
Po zjištění této skutečnosti zaslal starosta obce ing. Janu Kačerovskému dopis se žádostí o odstranění
tohoto zástavního práva.
Obci Dunajovice byla zaslána společností ČEV AK a.s. "Inventurní sestava dlouhodobého majetku"
ke dni 30.11.2011. Při kontrole proti účetnímu stavu v evidenci obce byl zjištěn rozdíl.
Obec vede v pořízení částku
2.659.475,- Kč
ČEV AK a.s. v pořízení částku
2.682.000,- Kč
Rozdíl
22.525,- Kč
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Tento rozdíl byl řešen se společností ČEV AK a.s., ta sníží částku provozovaného
majetku na částku dle
evidence obce.
Při inventuře dopsáno vybavení kaple ZPM v obci, připsána budova vodámy, vyřazen lesní pozemek
parc.č. 2689.

Návrh usnesení č.6/1/2012:
Zastupitelstvo
obce schvaluje Hospodářský
výsledek
za rok 2010 CZK 987.860,57 a zároveň
rozhoduje o jeho převodu na účet 432.03 - Nerozděleny zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí inventarizační rozdíly zjištěné při fyzické inventuře viz příloha.
HLASOV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL
Usnesení č. 6/11/2012 bylo schváleno.

6) Rozpočtové opatření

č.

SE HLASOVÁNÍ

O x PROTI

18/2011

Starosta obce a správce rozpočtu předkládají rozpočtové
Rozpočtové opatření předloženo, přečteno. (viz příloha)
RO č.18
Zvýšení příjmů
283.212,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
83.446,00 Kč
Snížení výdajů
+ 65.746,00 Kč
Změna financování
+ 265.512,00 Kč

opatření č. 18 ze dne 31.12.2011

Návrh usnesení č. 7/1/2012:
Zastupitelstvo
obce schvaluje rozpočtové opatření č. 18 ze dne 31.12.2011,
příjmů +283.212,00 Kč, snížení příjmů 0,00 Kč, zvýšení výdajů
- 83.446,00
65.746,00 Kč změna financování
+ 265.512,00 Kč.
HLASOVÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL
Usnesení č. 7/1/2012 bylo schváleno.

SE HLASOVÁNÍ

viz příloha. Zvýšení
Kč, snížení výdajů +

O x PROTI

7) Svoz komunálního odpadu, výpověď TS Třeboň
Dne 27.12.2011 předal starosta obce osobně V. Janíčkovi, jednateli TS Třeboň, výpověď smlouvy
č.2TS/1998 o dodávce služeb v oblasti odpadového hospodářství.
Výpověď předložena, přečtena. Při
předání výpovědi byl ústně dohodnut termín ukončení dodávek služeb ve svozu separovaného odpadu
k 31.12.2011 a svozu směsného odpadu (popelnic) k 31.3.2012.
Dne 4.1.2012 svezl starosta obce obecním vozidlem separovaný odpad z obce, byl předán společnosti
Marius Pedersen, provozovateli
skládky v Růžově (Borovany). Byly provedeny 2 jízdy ( 1 x plasty s přívěsným vozíkem, lx papír a nápojový karton bez přívěsného vozíku).
Dne 16.1.2012 obdržela Obec Dunajovice
dopis V. Janíčka, jednatele TS Třeboň, ve kterém se
navrhuje ukončení svozu směsného odpadu ke 30.6.2012. Dopis předložen, přečten.
Starosta obce zaslal předsedovi SORT dopis, ve kterém uvádí, že Zastupitelstvo
obce Dunajovice
odmítlo uhradit zálohu na vybudování IV. etapy skládky komunálního odpadu ve Stráži nad Nežárkou
ve výši 44.000,- Kč za rok 2011 a následné roky.
Dopis předložen, předložen zápis z Valné hromady SORT konané dne 7.12.2011.
Dne 18.1.2012 byla Obci Dunajovice doručena upravená nabídka společnosti ASA, provozovatele
skládky v Lišově. Tato nabídka byla zpracována
na základě sníženého počtu nádob, které byly
připraveny k výsypu dne 29.12.2011 (čt). Počet nádob cca 65.
Nabídka předložena.
Zároveň předložen výpočet předpokládaných
nákladů na rok 2012 pro svoz
komunálního a separovaného odpadu společnostmi Marius Pedersen, ASA a Technické služby.
Návrh usnesení č. 8/1/2012:
Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce k zaslání žádosti společnostem
Marius Pedersen, a.s. Č.
Budějovice a A.S.A., s.r.o., Č. Budějovice, o předložení Návrhu Smlouvy o dodávce a zajištění služeb
v oblasti odpadového
hospodářství.
Tyto návrhy smluv budou předloženy
zastupitelstvu
obce
k rozhodnutí o výběru dodavatele.
HLASOV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
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Usnesení č. 8/1/2012 bylo schváleno.
8) Zalesnění zemědělských pozemků"

U Miletinskěho potoka"

Obec Dunajovice požádala odbor územního plánování a stav.řádu MěÚ Třeboň o vydání rozhodnutí o
změně využití území. Oznámení MěÚ Třeboň o územním řízení bylo vyvěšeno na ÚD OÚ dne
14.12.2011, místní šetření je svoláno na 20.1.2012.
Ing. Petr Pumpr, místostarosta
a OLH obce vypracoval plán zalesnění na lokalitu U Miletínského
potoka, požádal o zpracování
nabídky na zalesnění (výsadby) včetně dopravy sadby a oplocení.
Nabídka předložena.
Předpoklad zalesnění březen - duben 2012.
Předsedaj ící předal slovo k tomuto bodu místostarostovi
obce.
Ing. Petr Pumpr předložil zalesňovací plán. Plánuje se výsadba borovice, smrku, dubu, lípy a olše. Viz
příloha. Výsadba proběhne sázecím strojem.
Ing. Petr Pumpr předložil nabídku na práce spojené se zalesněním od firmy Wotan Forest, Školka
Planá nad Lužnicí. Od této školky již dlouhodobě Obec Dunajovice nakupuje sazenice z důvodu dobré
kvality, minimální počet sazenic uhyne oproti sazenicím ze školky Vlčí Luka. Předloženo porovnání
nabídek Školky Planá nad Lužnicí a nabídka Školky Vlčí Luka (viz příloha).
Sazenice dle zadání
52.900 ks
práce - výsadba
52.900 ks
oplocení včetně dodávky pletiva a kůlů
1340 m
celkem projekt
na oplocení bude ještě poptávána jiná firma

2,40 Kč I ks
54,- Kč/m

169.161,126.960,72.360,395.481,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Prodej vytěženého dřeva
Starosta obce obeslal žádosti o podání nabídky na výkup vytěženého
požádal odběratele o podání nabídky na výkup vytěženého dřeva.
V lesích obce byla zahájena těžba.
Poptávány firmy:
Josef Litvan, Křemže
Hels, s.r.o., Dunajovice
Energoforest Č. Krumlov (1. Schwarz)
Tregler, Nová Bystřice
Ficek - lesy Černín

dřeva. Místostarosta

obce též

Do zasedání zastupitelstva byly dodány nabídky od Energoforest Č. Krumlov (1. Schwarz)
a společnosti Ficek, obhospodařující
lesy p. Černína v sousedním katastru.
Nabídky na l. čtvrtletí 2012 předloženy.
S prodejem dřeva byl podán návrh na prodej nekvalitního
dřeva, surových kmenů a případně olše či
břízy občanům obce jako palivové dřevo. Cena stejná, jako při prodeji odvozním firmám.

Návrh usnesení č. 9/1/2012:
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej dřeva nejvyšší nabídce.
- Zastupitelstvo
obce schvaluje prodej surových kmenů, KPZ, olše či břízy (palivové dřevo) za tržní
cenu občanům obce. Na prodej palivového dřeva bude na ÚD OÚ vyvěšena nabídka s datem podání
nabídky do 15.2.2012. Dle poptávky a dle množství, které bude k prodeji, bude sestaven pořadník
s množstvím.
HLASOV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL
Usnesení č. 9/1/2012 bylo schváleno.

9) Zaměstnanci

SE HLASOVÁNÍ

o x PROTI

obce, veřejná služba, veřejně prospěšné práce na rok 2012

Starosta obce se dne 22.12.2011
zúčastnil setkání starostů obcí na Úřadu práce
Představitelé ÚP v J.H a Třeboni představili změny týkající se dočasně nezaměstnaných
vyplývají z novely zákona o státní sociální podpoře a zaměstnanosti.
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v J. Hradci.
osob, které

Veřejná služba - osoby, které jsou v evidenci ÚP déle než 2 měsíce mají povinnost konat veřejnou
službu.
Kritéria, která budou od 1.1.2012 používána:
V evidenci ÚP 1 rok a více
V evidenci ÚP 1 rok za poslední 3 roky
Za poslední 3 roky nezaměstnaný
Veřejná služba se sjednává mezi ÚP a organizací, která VS zajišťuje, například obcí. Nezaměstnaní
musí, je-li jim nařízena veřejná služba ÚP, odpracovat až 20 hodin / týden. Za odpracované hodiny
nepobírají plat od organizace, ve které vykonávají veřejnou službu, ale pobírají podporu
v nezaměstnanosti. Sociální a zdravotní pojištění hradí ÚP. Organizace je povinna nezaměstnané
pojistit u komerční pojišťovny (Pojištění odpovědnosti), dát nezaměstnaným ochranné pomůcky.
Nezaměstnaní, kteří vykonávají VS, mohou být požiti na pěstební práce v lese, úklid obce, vyžínání
trávy a vyřezávání náletu okolo komunikací, a podobné práce.
Výkon VS je nutné koordinovat, je nutné vedení evidence odpracovaných hodin, evidence
vykonávané práce, kontrola práce, atd. Toto musí dělat nějaký zaměstnanec organizace. Pro účely VS
lze použít a smluvně zajistit také nezaměstnaného, koordinátora Veřejné služby, formou VPP
s příspěvkem ÚP na jeho plat až do výše 15.000,- Kč / měsíc.
ÚP nabízí též sjednání a finanční podporu na "Společensky prospěšné pracovní místo"
Administrativní pracovník Obce Dunajovice.
Starosta obce se dohodl sV. Polákovou na práci v kanceláři OÚ - práce na PC (zapisování pošty do
PD, psaní dopisů, veřejných zakázek, zapisování a vystavování faktur, předpisy v evidenci poplatků,
nájmů, pořizování zápisů ze zasedání zastupitelstva a podobně), archivaci dokumentů.
Dohoda o výkonu těchto prací byla učiněna na 1 den v týdnu + vedení Obecní knihovny. Protože se
jedná o práci, která není ve svém rozsahu 40 nebo 20 hodin týdně, bylo dohodnuto zaměstnání na
Dohodu o provedení práce, plat bude vyplácen za odpracované hodiny, měsíčně. Výši odměny za
hodinu určí Zastupitelstvo obce Dunajovice
Odměna starostovi obce
Na posledním zasedání zastupitelstva v prosinci 2011 byl přednesen návrh místostarosty obce na
odměnu starostovi obce za práci, kterou vykonává mimo povinnosti starosty obce. Tento bod nebyl
zařazen do schváleného programu schůze.
V diskuzi se zastupitelé dohodli na zařazení do programu zasedání v lednu 2012.
Starosta obce může mít s Obcí Dunajovice sepsánu např. Dohodu o provedení práce na výkon prací,
které nejsou výkonem funkce starosty vyplývající ze zákona o obcích a jiných zákonů (příklad
výsadba, vyžínání v lesích obce, přeprava sazenic a materiálu do obecnich lesů, příprava občerstvení na
nohejbalový turnaj, na Den dětí, krmeni ryb, rozvoz vápence do lomu, prosekávání ledu, čištěni stok,
kanalizace, údržba vodovodu, opravy jiného majetku obce - ploty, dětské hřiště, komunikace, lesní
cesty, úklid poutního místa, atd.)
Diskuze.
Návrh usnesení č. 10/1/2012:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1 pracovník na pěstební práce v lese, údržba účelových komunikací, poutního místa, atd.,
(případně VPP) na období od 3/2012 do 11/2012, plat jako v roce 2011
2 pracovníci na výkon Veřejné služby od ÚP na pěstební práce v lese, údržba účelových
komunikací, poutního místa, atd., na období od 3/2012 do 11/2012
1 administrativni pracovník na DPP do kanceláře OÚ (archivace dokumentů, práce na PC pošta, dopisy, zápisy zastupitelstva, a podobně, + knihovna) za odměnu 120,- Kč/hodina
hrubého
starostovi obce na práce pro Obec Dunajovice, které vykonává mimo výkon funkce starosty,
budou proplaceny tyto práce na Dohodu o provedení práce. Maximální výše měsíční odměny
5.000,- Kč hrubého.
HLASOV ÁNO

6 x PRO

1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
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O x PROTI

Usnesení č. 10/1/2012 bylo schváleno.
10) Založení společnosti s r.o. Obce Dunajovice - diskuze
Obec Dunajovice obdržela ROZHODNUTÍ
ČIŽP, č.j.: ČIŽP/42/PPV/0088467.001112/CIO,
stanovuje odběrateli
Obci Dunajovice
Dunajovice 4
IČ: 00512974
tímto zálohovým výměrem dle ust.§ 88 odst.7 vodního zákona

kterým

zálohu poplatku za odběr podzemní vody ze zdroje
Přeseka - zdroj pro Dunajovice,
který čítá tato odběrní místa:
Přeseka - vrtaná studna Sl
ve výši 20.000,00 Kč ročně
(odvod za odebranou podzemní vodu). Vyměřenou zálohu je povinnost
měsíce kalendářního čtvrtletí na účet Celního úřadu Jindřichův Hradec.
Obec Dunajovice

je již vlastníkem

budovy vodárny na pozemku

platit do 25.dne

posledního

parc.č. St.125 v k.ú. Dunajovice

Obec Dunajovice
obdržela
ROZHODNUTÍ
Krajského
úřadu Jihočeského
kraje, č.j.: KUJCK
44302/2011
OZZL/2Ryb
ze dne 20.12.2011,
povolení podle § 6 odst.2 zákona o vodovodech
a
kanalizacích k provozování kanalizace.
Identifikační číslo majetkové evidence: 3114-633828-00512974-311
Název: Kanalizační sítě Dunajovice.
Obec Dunajovice stojí před rozhodnutím:
provozovat Vodovod Dunajovice
a Kanalizační
síť Dunajovice
pod hlavičkou
obce a dát
výpověď
z nájemní
smlouvy
společnosti
ČEV AK, a.s. na provozování
majetku
obce
(vodovodní řady, přípojky)
provozovat Vodovod Dunajovice a Kanalizační síť Dunajovice vlastní dceřinou společností a
dát výpověď z nájemní smlouvy společnosti
ČEV AK, a.s. na provozování
majetku obce
(vodovodní řady, přípojky)
ponechat provozování Vodovodu Dunajovice společnosti ČEVAK, a.s. a nově nabytý majetek
(vodáma,
přívodní
řad a vrt) včetně Kanalizační
sítě Dunajovice
přidat smluvně
do
provozovaného
majetku obce touto společností
dát výpověď společnosti
ČEV AK, a.s. a vypsat výběrové řízení na provozovam
celého
vodohospodářského
majetku obce (Vodovod Dunajovice a Kanalizační síť Dunajovice)
Protože vyúčtování vodného a stočného odběratelům
se provádí na základě vodoměrů je vcelku
vhodné provozovat vodovod a kanalizaci jednou společností.
Starosta obce z výše uvedených důvodů předkládá návrh struktury dceřiné společnosti obce k založení
pro provozování
vodovodu a kanalizace v obci, pro pěstební činnost v lesích obce a pro chov ryb
v obecních rybnících.
Vzhledem k pokročilé době a vzhledem k potřebě obšírné diskuze o tomto bodu, byl podán
návrh usnesení č. 11/1/2012:
Zastupitelstvo
obce se sejde dne 26.1.2012 v 19:00 hod. k poradě a diskuzi o založení dceřiné
společnosti obce Dunajovice.
HLASOV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL
Usnesení č. 11/1/2012 bylo schváleno.

SE HLAS OV ÁNÍ

O x PROTI

11) Kulturní akce obce Dunajovice - Masopust, Den dětí, pouť, nohejbalovy turnaj
Masopustní průvod se bude konat v sobotu 18.2.2012,
Tradiční pouť na Dunajovické hoře se bude konat v neděli 27.5.2012.
nedělní "Ranní budíček"
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SDH Dunajovice

zajistí

Den dětí a Vítání léta se bude konat v sobotu 23.6.2012, na tento termín je zamluvena hudební
skupina
Termín nohejbalového turnaje bude domluven se sousedními obcemi
Návrh usnesení č. 12/1/2012:
Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
HLASOV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/1/2012 bylo schváleno.

O x PROTI

12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
A udit hospodaření obce.
Dne 17.1.2012 obdržela Obec Dunajovice Oznámení o vykonání přezkoumání
Přezkum hospodaření proběhne dne 6.3.2012.

hospodaření

obce.

Kontrola mezd OSSZ v J. Hradci
Dne 16.1.2012 obdržela Obec Dunajovice výzvu k dodání podkladů ke kontrole odvodů na sociální
pojištění z mezd OSSZ v J. Hradci. Kontrola proběhne 26.1.2012.
Stavy účtů obce:
Sparkasse
Pokladna
Celkem

2.783.892,88 Kč ke dni 18.1.2012
13.910,00 Kč ke dni 18.1.2012
2.797.802,88 Kč

žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny E. Bartušková
Obec Dunajovice obdržela přepracovanou smlouvu o podporu pojízdné prodejny ve výši 1.000,- Kč /
3 měsíce. Platba zpětně.
13) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 23 :30 hod.

Zapsal :

Petr Holický

Ověřovatelé zápisu:

Jitka Melmerová
Miroslav Čada

Starosta obce

František Uhlíř

V Dunajovicích dne 19.1.2012.
OBEC

Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 27. 1. 2012
Elektronicky zveřejněno dne:
27. 1. 2012

UNAJOVICE

Dunarivtce 4. 379 01 Třeuoň
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