Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 13. 12. 2012
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 11/2012
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr – odchod v 21:50
P. Holický
M. Čada – příchod v 19:30
J. Melmerová
J. Víta – příchod v 19:20
V. Palus
Omluveni:
Hosté:
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 19:00 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 5. prosince 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 5. prosince 2012 od 16:40 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva obce.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 5. prosince 2012 od 16:40 hod d
o 14. 12. 2012.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 4 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem:
P. Holický
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
J. Melmerová a V. Palus
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/11/2012:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem P. Holického a ověřovateli zápisu J. Melmerovou
a V. Paluse.
HLASOVÁNO 5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/11/2012 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Změna hranic pozemků parc. č. 708/30, 708/7, 708/37 a 708/18 – dělení a scelování pozemků (les,
ostatní plocha), rozdělení pozemků parc. č. 149/1 a 149/2 na les a vodní plochu
4) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
5) Realizace druhé etapy stavby „Vybudování oddílné kanalizace a prodloužení veřejného vodovodu
západní část k. ú. Dunajovice“
6) Zpracování studie využitelnosti a návrhu rekonstrukce budovy č. p. 41 (budova školy)
7) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků
8) Oprava vrtu a vybudování elektropřípojky pro vodárnu, provozování Vodovodu Dunajovice
9) Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 – cena vodného, provozování Vodovodu Dunajovice
10) Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o poplatku za komunální odpad
11) Výkup pozemku parc. č. 1640/2, 1119/2, část pozemku parc. č. 2382 a část pozemku 2390/1
12) Žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny
13) Rozpočtové opatření č. 14/2012, č. 15/2012
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14) Rozpočet obce na rok 2013
15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
16) Závěr
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/11/2012:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/11/2012 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Změna hranic pozemků parc. č. 708/30, 708/7, 708/37 a 708/18 – dělení a scelování pozemků (les,
ostatní plocha), rozdělení pozemků parc. č. 149/1 a 149/2 na les a vodní plochu
Změna hranic pozemků parc. č. 708/30, 708/7, 708/37 a 708/18 – dělení a scelování pozemků (les,
ostatní plocha):
Dne 5. 12. 2012 proběhlo seznámení s vytyčenou hranicí pozemků parc. č. 708/30, 708/7 a 708/18.
Pozemky parc. č. 708/30, 708/7, 708/37 a 708/18 jsou všechny ve vlastnictví Obce Dunajovice.
Pozemek parc. č. 708/7 a pozemek parc. č. 708/18 jsou z části zalesněny. Zalesněná část pozemků byla
vyznačena novou hranicí, bude zpracován geometrický plán na oddělení zalesněných částí pozemků
parc. č. 708/7 a 708/18 a sloučení s pozemkem parc. č. 708/30 a pozemkem parc. č. 708/37. Zbývající
části pozemků parc. č. 708/7, 708/18 budou sloučeny do jednoho pozemku. Předložen geometrický
plán na sloučení a rozdělení pozemků.
Rozdělení pozemků parc. č. 149/1 a 149/2 na les a vodní plochu:
Dne 12. 11. 2012 byla odeslána žádost Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Plzeňské a
Jihočeského o vydání stanoviska k záměru vyjmutí pozemků parc. č. 149/1 a 149/2 z evidence
dobývacích prostorů. Po vydání kladného stanoviska lze pozemek parc. č. 149/1 rozdělit na část
pozemku plnící funkci lesa a část pozemku vodní plocha.
Návrh usnesení č. 3/11/2012:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu druhu využití pozemku a rozdělení a sloučení pozemků parc. č.
708/30, 708/7, 708/37 a 708/18.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 x PROTI
Usnesení č. 3/11/2012 bylo schváleno.
4) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
Dotace úroků z úvěru u ČMZRB:
Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje Opatření 4, Dotace úroků z úvěru, lze hradit úroky
z úvěru, který má Obec Dunajovice otevřen u ČMZRB. Výše dotace je maximálně 70 % z uhrazených
úroků z úvěru za kalendářní rok.
Žádost o dotaci na výstavbu veřejného osvětlení a opravu účelové komunikace – stará lišovská
cesta:
Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje Opatření 1, dotační titul 4 – Oprava, rekonstrukce a
výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, cyklistických a pěších stezek lze
financovat výstavbu veřejného osvětlení a opravu účelové komunikace. Výše dotace max. 50 %
uznatelných nákladů, max. výše dotace 200.000,- Kč.
Starosta obce nechal zpracovat projekt na prodloužení veřejného osvětlení a studii na opravu účelové
komunikace. Jedná se o výstavbu čtyř nových sloupů VO, jeden sloup bude umístěn u kapličky
Svatého Jána, bude osvětlovat prostor u č. p. 43, 51 a 53. Další tři sloupy VO budou umístěny na staré
lišovské cestě až k nové výstavbě na pozemku parc. č. 2571/3.
Zároveň s vybudováním VO by měla být opravena i účelová komunikace – stará lišovská cesta.
Zpracovaná studie na opravu účelové komunikace včetně cenové nabídky předložena.
Starosta obce nechal zpracovat konkurenční cenovou nabídku na opravu této účelové komunikace od
firmy Swietelsky, závod České Budějovice. Nabídka je zpracována ve dvou variantách. Jedna nabídka
je s povrchem z asfaltového recyklátu (prašná), druhá nabídka s povrchem z asfaltového betonu.
Cenová nabídka počítá se šíří vozovky 4 m, se zatravněnými pásy okolo vozovky. Délka 155 m (od
ukončeného asfaltového povrchu u č.p. 43 až k elektroměrnému pilíři na pozemku parc.č.2620/8.
Cenová nabídka předložena.
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Návrh usnesení č. 4/11/2012:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje pro rok 2013
z Opatření 4, dotační titul 8 – Dotace úroků z úvěrů na projekty k rozvoji infrastruktury, na úroky
z úvěru na stavbu ČOV.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje pro rok 2013
z Opatření 1, dotační titul 4 – Oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků,
veřejného osvětlení, cyklistických a pěších stezek. na výstavbu VO a opravu účelové komunikace.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/11/2012 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Realizace druhé etapy stavby „Vybudování oddílné kanalizace a prodloužení veřejného vodovodu
západní část k. ú. Dunajovice“
Dodavatel stavby zaslal zálohové faktury na první etapu stavby splaškové kanalizace, první etapu a
část druhé etapy výstavby dešťové kanalizace a výstavbu prodloužení vodovodu. Faktury mají splatnost
5. 12. 2012, část zálohových faktur byla uhrazena dne 30. 11. 2012, zbývající část bude uhrazena po
schválení rozpočtového opatření č. 14. TDI neschválil úhradu některých sporných položek, a proto byly
uhrazeny pouze položky, které byly odsouhlaseny TDI.
S dodavatelem stavby bylo dohodnuto, po předchozím souhlasu zastupitelstva obce (viz. usnesení č.
8/10/2012), že bude do konce roku 2012 dokončena 2. etapa dešťové kanalizace a dokončena část 2.
etapy splaškové kanalizace až k silnici slověnická, na úroveň konce dešťové kanalizace. Práce byly
započaty skrývkou ornice 29. 11. 2012, výkopové práce byly započaty 10.12.2012.
Kopie zálohových faktur předloženy.
Úhrada doplatku faktur se předpokládá začátkem roku 2013. Finančně jsou zahrnuty do návrhu
rozpočtu roku 2013.
Návrh usnesení č. 5/11/2012:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/11/2012 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Zpracování studie využitelnosti a návrhu rekonstrukce budovy č. p. 41 (budova školy)
Starosta obce nechal zpracovat nabídku na zpracování studie využitelnosti a návrhu rekonstrukce
budovy č. p. 41 (budova školy) v obci Dunajovice od společnosti Ing. David Javorský - KST
STAVBY, s. r. o. Celková nabídka na zpracování studie předložena.
Návrh usnesení č. 6/11/2012:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice požaduje vypracování cenové nabídky na studii, dokumentaci ke
stavebnímu povolení, prováděcí dokumentaci a autorský dozor rozčleněnou podle jednotlivých
položek.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/11/2012 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků
Městský úřad Třeboň, odbor vnitřních věcí předkládá Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. Dodatek byl zpracován na základě
jednání představitelů samospráv měst Lomnice nad Lužnicí a Třeboně o přistoupení k původní smlouvě
a tím rozšířit okruh obcí, pro které Městský úřad Třeboň bude vykonávat agendu přestupků. Zároveň
Město Třeboň neuplatňovalo v plné míře doložku o inflačním vývoji zakotvenou v uzavřených
smlouvách, a s ohledem na některá nevyhovující ustanovení smlouvy zvyšující administrativní
náročnost v průběhu roku bylo rozhodnuto zpracovat nové smlouvy, resp. dohody o změně se všemi
dotčenými obcemi.
Dle počtu obyvatel obce by se měla od 1. 1. 2013 Obec Dunajovice podílet na nákladech na krytí
agendy přestupků částkou 5360,- Kč / rok. Je to navýšení o cca 320,- Kč / rok.
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Dodatek č. 2 předložen, přečten.
Návrh usnesení č. 7/11/2012:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti
na úseku projednávání přestupků a souhlasí s Žádostí o udělení souhlasu s uzavřením
Dodatku veřejnoprávní smlouvy Krajského úřadu Jihočeského kraje odboru legislativy a vnitřních věcí.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/11/2012 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Oprava vrtu a vybudování elektropřípojky pro vodárnu
Dne 26. 10. 2012 byla ukončena ukládka kabelu přípojky elektřiny k vodárně včetně stavby
elektroměrného pilíře a jeho propojení s krafo stanicí na pozemku parc. č. 2605/5. Starostovi obce byla
předána revizní zpráva. Starosta obce požádal dodavatele elektřiny, společnost Bohemia Energy, o
sepsání smlouvy o dodávce elektřiny a montáž elektroměru. Dne 12. 11. 2012 byla odeslána potvrzená
smlouva o dodávce elektřiny. Dne 23. 11. 2012 a opět 29. 11. 2012 starosta obce urgoval montáž
elektroměru jak u společnosti Bohemia Energy, tak u společnosti E.on, majitele distribuční sítě. Dne 5.
12. 2012 bylo oznámeno obci, že elektroměr bude namontován dne 13. 12. 2012. Starosta obce tuto
informaci předal zhotoviteli stavby elektropřípojky.
Dne 13. 12. 2012 bylo elektrozařízení vodárny a vrtu přepojeno na novou přípojku elektřiny, původní
připojení na Farmu Dunajovice bylo odpojeno.
Dne 19. 11. 2012 byla zahájena rekonstrukce vrtu. Rekonstrukce vrtu proběhla v požadovaných pěti
pracovních dnech a již 23. 11. 2012 v odpoledních hodinách byly spuštěny dodávky pitné vody
z převystrojeného vrtu do akumulační nádrže budovy vodárny, a tím i do rozvodných řadů v obci. Dne
29. 11. 2012 byly dokončeny zemní práce na opravě vrtu. Předání ukončené stavby závisí na montáži
elektroměru do elektroměrného pilíře na pozemku parc. č. 2605/5 a následné propojení nově
vybudované přípojky elektřiny do budovy vodárny. S dodavatelskou firmou bylo dohodnuto předání
dokončené stavby „Převystrojení vrtu“ na 11. 12. 2012, po zapojení elektroměru bude předána i stavba
„Přípojky elektřiny k vodárně“.
Za účasti Ing. Michala Mandy, TDI na části stavby - „Převystrojení vrtu“, byla dne 11. 12. 2012
v 9:00 hodin předána stavba „Převystrojení vrtu“. Byl sepsán DÍLČÍ Předávací protokol, odsouhlaseny
podklady pro fakturaci.
Předání stavby „Přípojka elektřiny k vodárně“ a vyhotovení závěrečného Předávacího protokolu
proběhlo dne 13. 12. 2012 v odpoledních hodinách.
Návrh usnesení č. 8/11/2012:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/11/2012 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 – cena vodného, provozování Vodovodu Dunajovice
Dne 16. 11. 2012 proběhlo jednání s Ing. O. Štíchovou a Mgr. R. Vodičkou ze společnosti ČEVAK,
a. s. o navýšení nájemného pro rok 2013. Z částky nájemného obec hradí veškeré provozní náklady na
provoz vrtu a vodárny. Starosta obce poukazoval na stav fakturované pitné vody v kalkulaci pro rok
2012 i 2013 ve výši 4600 m3, kdy již do 31. 10. 2012 bylo předáno do vodovodních řadů 4916 m3 .
Za měsíc listopad 2012 bylo přidáno dalších 363 m3. Předpoklad dodávky vody do rozvodných řadů
celkem za rok 2012 je 5600 – 5700 m3. Společností ČEVAK, a. s. bylo namítáno, že takto vysoký
rozdíl mezi množstvím vody dodaným a fakturovaným odběratelům vzniká únikem z vodovodních
řadů a pravidelným odkalováním vodovodních řadů. V případě, že se prokáže vyšší množství
vyfakturované vody oproti kalkulaci, bude rozdíl tržeb za dodanou vodu „poctivě“ rozdělen mezi Obec
Dunajovice a společnost ČEVAK, a. s.
Smlouva o nájmu veřejného vodovodu Dunajovice uzavřená mezi Obcí Dunajovice a společností
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. je dle konzultace s právníkem prakticky nevypověditelná.
Jediný možný důvod ukončení nájemní smlouvy na provozování vodovodních řadů je dohoda. Při
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jednání s Ing. O. Štíchovou a Mgr. R. Vodičkou není společnost ČEVAK, a. s. nakloněna k dohodě o
ukončení nájemní smlouvy. Obci Dunajovice byl opětovně podán návrh na budoucí provozování ČOV
a opraveného vrtu včetně vodárny společností ČEVAK, a. s. a tím provozování veškerého
vodohospodářského majetku Obce Dunajovice.
Starosta obce důrazně upozornil oba představitele společnosti ČEVAK, a. s. na nemožnost
provozování ČOV společností ČEVAK, a. s., na zaslané čestné prohlášení SFŽP o provozování
budoucí ČOV Dunajovice. Oba představitelé byli též upozorněni, že je velká pravděpodobnost, že
zastupitelé obce budou proti předání opraveného vrtu, přívodního řadu, vodárny a nově zbudované
elektropřípojky pro vodárnu, vše v majetku obce, do provozování společnosti ČEVAK, a. s. Jedná se o
investici za cca 800.000,- Kč.
Dne 12. 12. 2012 proběhlo, na základě doporučení a předjednání Ing. Michala Mandy, jednání s Ing.
R. Márou a paní Hanzalovou ze společnosti PRVOK, s. r. o. Český Krumlov o možném poradenství
spojeném s výpovědí Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu Dunajovice.
Z konzultace vyplynuly tři možné ukončení Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu Dunajovice:
- vzetí zpět souhlasu Obce Dunajovice k vydání Povolení k provozování vodovodních řadů
- trvání na výpovědi, každá smlouva musí být vypověditelná, výpověď byla pořádku
- nepodepsaná smlouva o dodávce vody, původní smlouva mezi K+K Břílice – Gigant a VaK
Jižní Čechy pozbyla platnosti z důvodu převodu vlastnictví vrtu, přívodního řadu a budovy
vodárny na Obec Dunajovice.
Dne 13. 12. 2012 proběhlo jednání s Ing. Rybkovou, odbor životního prostředí, zemědělství a
lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje o možnosti vzetí zpět souhlas s vydáním rozhodnutí –
povolení k provozování rozvodných vodovodních řadů v obci Dunajovice. Z jednání vyplynulo, že
vzetí zpět souhlasu k provozování není možné, zákon toto neumožňuje. Jediný způsob jak zrušit
povolení k provozování je ukončení smlouvy o nájmu vodovodu, nebo hrubé zanedbání povinností ze
strany provozovatele. Při hrubém porušení povinností provozovatele odebírá „licenci“ Ministerstvo
zemědělství.
Řešení výpovědi z nájemní smlouvy je pravděpodobně možné pouze soudní cestou. Kdy bude obec
nucena napadnout ustanovení smlouvy o délce nájmu na dobu neurčitou.
Návrh usnesení č. 9/11/2012:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesené informace z jednání. Zastupitelstvo obce trvá na
platnosti výpovědi ze Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu Dunajovice v majetku Obce Dunajovice
ze dne 19. 6. 2012 č. j.: 165/2012/FUh, ke dni 31. 12. 2012.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/11/2012 bylo schváleno.

0 x PROTI

Na základě usnesení č. 9/11/2012 ze dne 13. 12. 2012 předkládá starosta obce:
Návrh usnesení č. 10/11/2012:
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2013.
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/11/2012 nebylo schváleno.

7 x PROTI

10) Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o poplatku za komunální odpad
Dle předložené kalkulace – skutečných nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2012
a výpočtu předpokládaných nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2013, která je
předložena zastupitelstvu, navrhuje starosta obce snížit poplatek za komunální odpad na částku 500,Kč / poplatník / rok 2013.
Návrh vyhlášky 1/2012 předložen, přečten.
Návrh usnesení č. 11/11/2012:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č.1/2012 o poplatku za komunální odpad s účinností od 1. 1.
2013.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/11/2012 bylo schváleno.
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0 x PROTI

11) Výkup pozemku parc. č. 1640/2, 1119/2, část pozemku parc. č. 2382 a část pozemku 2390/1
Na pozemky parc. č. 1640/2, 1119/2, část pozemku parc. č. 2382 je připravena kupní smlouva, byla
podána žádost o vydání rozhodnutí oddělení pozemku parc. č. 2382.
Bylo vstoupeno do jednání s majiteli pozemku parc. č. 2390/1 pí Pavlou Šteflovou a společností
BIOTOP, s. r. o., Nemanická 14, České Budějovice. Pavla Šteflová souhlasí s prodejem. Podepsala
žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku. Tato žádost byla dne 29. 11. 2012 předána společnosti
BIOTOP, s. r. o., k podpisu. Ústně byl dán souhlas s prodejem pozemku.
Dne 11. 12. 2012 byl učiněn telefonický dotaz na souhlas s prodejem u společnosti BIOTOP, s. r. o.
Bylo sděleno, že do zasedání zastupitelstva obce bude starosta obce informován o budoucím postupu
společnosti BIOTOP, s. r. o. Do 19. hod. dne 13. 12. 2012 tak ze strany společnosti BIOTOP, s. r. o.
nebylo učiněno.
Návrh usnesení č. 12/11/2012:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/11/2012 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny
Dne 12. 11. 2012 obdržela Obec Dunajovice žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny na rok
2013 od Evy Bartuškové, IČ: 45052751. Zároveň se žádostí byl zaslán návrh smlouvy na rok 2013. Je
požadován příspěvek na částečné krytí nákladů pojízdné prodejny ve výši 1000,- Kč na každé čtvrtletí
roku 2013, stejná výše jako v roce 2012.
V roce 2012 byli občané obce zásobováni pravidelně každé úterý již výše zmíněnou pojízdnou
prodejnou, tato prodejna je občany navštěvována.
Starosta obce podává:
Návrh usnesení č. 13/11/2012:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz Pojízdné prodejny Eva Bartušková, Kaštanova 14,
České Budějovice, IČ: 45052751, na rok 2013 ve výši 4000,- Kč. Příspěvek ve výši 1000,- Kč bude
splatný po ukončení každého čtvrtletí roku 2013.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 x PROTI
Usnesení č. 13/11/2012 bylo schváleno.
13) Rozpočtové opatření č. 14/2012, 15/2012
Starosta obce a správce rozpočtu předkládají RO č. 14/2012 ze dne 12. 11. 2012 a 15/2012 ze dne
13. 12. 2012:
Příjmy zvýšení
+ 34.200,00 Kč
Příjmy snížení
0,00 Kč
Výdaje zvýšení
- 77.090,00 Kč
Výdaje snížení
0,00 Kč
Celkem změna financování - 42.890,00 Kč
Příjmy zvýšení
0,00 Kč
Příjmy snížení
0,00 Kč
Výdaje zvýšení
- 460.000,00 Kč
Výdaje snížení
+ 140.000,00 Kč
Celkem změna financování - 320.000,00 Kč
Viz příloha
Návrh usnesení č. 14/11/2012:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2012 ze dne 12. 11. 2012.
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2012 ze dne 13. 12. 2012.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/11/2012 bylo schváleno.
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0 x PROTI

14) Rozpočet obce na rok 2013
Starosta obce a správce a účetní obce předkládají návrh rozpočtu na rok 2013. V rozpočtu je na
příjmové straně zahrnuta dotace z OPŽP a SFŽP na výstavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“,
čerpání úvěru na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“, dotace za provedené zalesnění
zemědělských pozemků „U Potoka“ a plánované navýšení daňových příjmů dle schváleného RUD.
Na výdajové straně jsou finanční prostředky na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice, na dostavbu 2.
etapy dešťové kanalizace a část 2. etapy splaškové kanalizace stavby „Vybudování oddílné kanalizace a
prodloužení veřejného vodovodu západní část k.ú. Dunajovice“, na úroveň dešťové kanalizace,
vybudování 4 světel VO a oprava účelové komunikace „Stará Lišovská cesta“, opravu budovy vodárny.
Návrh rozpočtu na rok 2013 byl na úřední desce Obecního úřadu Dunajovice zveřejněn dne 28. 11.
2012 a elektronicky byl zveřejněn dne 28. 11. 2012. Z úřední desky byl sejmut před zasedáním
zastupitelstva obce dne 13. 12. 2012 a z elektronické úřední desky byl sejmut 14. 12. 2012.
Návrh usnesení č. 15/11/2012:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2013 s výdaji ve výši
17.685.360,- Kč a příjmy ve výši 17.685.360,- Kč.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 15/11/2012 bylo schváleno.

0 x PROTI

15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce:
Sparkasse
2.668.252,08 Kč ke dni 31. 10. 2012
ČMZRB
1.430,88 Kč ke dni 30. 11. 2012
Čerpání úvěru
0,00 Kč
Pokladna
11.285,00 Kč ke dni 13. 12. 2012
Celkem
2.680.967,96 Kč
16) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:40 hod.
Zapsal:

P. Holický

Ověřovatelé zápisu: J. Melmerová

Starosta obce:

___________________________
___________________________

V. Palus

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 13. 12. 2012
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 14. 12. 2012
Elektronicky zveřejněno dne: 14. 12. 2012
.
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