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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Masopust
Sdružení dobrovolných hasičů a Obec
Dunajovice pořádají v sobotu 18. února 2012
MASOPUST 2012.
Sraz masek v 8:00 hod. v místním hostinci.
K poslechu a tanci hraje již tradičně „Plza band“.
Večer po průvodu masek posezení v místním
hostinci, pohoštění pro masky a účastníky
průvodu.
Valná hromada Honebního společenstva
Majitelům pozemků
v k.ú. Dunajovice
(mimo zastavěné území)
Majitelům pozemků
v k.ú. Horní Miletín (parc.č.397, 390, 370/1, 227, 389, 224, 371, 373, 381/1, 382, 394/1, 393)
Majitelům pozemků
v k.ú. Horní Slověnice (parc.č.570/5, 578/6, 578/4, 577/4, 570/4, 577/3, 578/3, 578/5)
Výbor Honebního společenstva Dunajovice svolává Valnou hromadu Honebního
společenstva Dunajovice na sobotu 25. 2. 2012 v 10:30 hod. v sále hostince
v Dunajovicích.
Program:
- Výplata nájemného členům Honebního společenstva včetně nájemného za rok 2012
- Stanovení podmínek pro nájem honitby od roku 2013
- Volba nového výboru Honebního společenstva Dunajovice
Svoz separovaného a komunálního odpadu
Od 1. 1. 2012 platí Obecně závazná vyhláška Obce Dunajovice 1/2011 ze dne 15. 12. 2011.
Vyhláškou se zvyšuje poplatek za komunální odpad na částku 600,- za poplatníka na rok 2012.
Z důvodu vysokých nákladů na svoz komunálního odpadu Technickými službami Třeboň se
zastupitelstvo obce usneslo dát výpověď Technickým službám. Od 1. 7. 2012 bude komunální
odpad svážen jinou společností (A.S.A. České Budějovice nebo Marius Pedersen, a. s. Hradec
Králové – závod České Budějovice).
O termínu svozu ještě budou občané informování. Do 30. června 2012 budou nadále svážet
komunální odpad Technické služby Třeboň každý čtvrtek.
Separovaný odpad již od ledna letošního roku Technické služby Třeboň nesváží. Od března
2012 se mění den svozu na třetí úterý v měsíci. Pytle se separovaným odpadem prosím dávejte
na svozové místo do 7 hodin ráno.

Obecní knihovna
Pravděpodobně od 1. 3. 2012 dojde ke změně výpůjční doby Obecní knihovny Dunajovice. Pro
čtenáře bude knihovna k dispozici každý lichý čtvrtek od 19 do 20 hod. Více informací (či
případnou změnu) se dozvíte v místní knihovně nebo na úřední desce.
Vodovod Dunajovice
Obec Dunajovice směnila s městem Třeboň pozemek parcelní číslo 1051/14 v k. ú. Přeseka,
pozemek na kterém je vybudován vrt pro vodovod Dunajovice, za část pozemku parcelní číslo
982/3 v k. ú. Dunajovice. Směna proběhla v listopadu 2011.
V prosinci 2011 zakoupila Obec Dunajovice od K+K Břilice – Gigant, s. r. o. budovu čerpací
stanice (vodárny) na pozemku parcelní číslo st.125 v k. ú. Dunajovice (areál kravína).
Obec Dunajovice hodlá směnit vrt na pozemku parcelní číslo 1051/14 v k. ú. Přeseka a přívodní
řad od vrtu k čerpací stanici (vodárně), v majetku Ing. Jana Kačerovského K+K Břilice – Gigant,
za zemědělskou půdu (pole) v majetku Obce Dunajovice. Záměr směnit vrt a přívodní řad za
pole bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Dunajovice. Směna by měla proběhnout
během měsíce března nebo dubna 2012. V současnosti se zpracovávají znalecké posudky na
cenu. V říjnu 2011 byla Obec Dunajovice nucena vyměnit čerpadlo ve vrtu. Současné čerpadlo
má obec zapůjčené.
Obec Dunajovice požádala o dotaci z Programu obnovy vesnice Jihočeského kraje na
vybudování přípojky elektřiny pro vodárnu a opravu vrtu (výměna pažnice a čerpadla ve
vrtu). Oprava a výstavba proběhne během měsíce června 2012.
Starosta Obce Dunajovice předložil zastupitelstvu návrh na založení dceřinné společnosti Obce
Dunajovice, ve 100% vlastnictví Obce Dunajovice, která bude zajišťovat provoz vodovodu a
kanalizace včetně čistírny odpadní vod.
V listopadu r. 2009 Obec Dunajovice podala žádost do Operačního programu životního prostředí
- OPŽP (EU) o poskytnutí dotace na výstavbu čistírny odpadních vod. Projekt byl zařazen do
zásobníku projektů. Tyto projekty budou pravděpodobně v letošním roce financovány z OPŽP.
Z korespondence mezi Státním fondem životního prostředí a Obcí Dunajovice vyplývá možnost
financování čistírny odpadních vod Dunajovice.
Původní čerpadlo ve vrtu (staré 30 let)
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