Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 24. 1. 2013
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 1/2013
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
P. Holický
M. Čada
J. Melmerová
J. Víta
V. Palus
Omluveni: Ing. P. Pumpr
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 16. ledna 2013. 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 16. ledna 2013 od 16:40 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva
obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 16. ledna 2013 od 16:40 hod
do 25. 1. 2013.
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:
V. Palus
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
M. Čada, P. Holický
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/1/2013:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem V. Paluse a ověřovateli zápisu M. Čadu a P.
Holického.
HLASOVÁNO 6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/1/2013 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. 150/14, 150/6, 150/15, 149/1 a 149/2 na les a vodní
plochu
4) Aktualizace žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice
5) Vyúčtování stavby Oddílná kanalizace a prodloužení vodovodu západní část k.ú. Dunajovice
6) Oprava vodárny
7) Předání Vodovodu Dunajovice obci, provozování vodovodu obcí
8) Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 – cena vodného
9) Výběrové řízení na dodávky služeb spojených s opravami a provozováním Vodovodu Dunajovice
10) Výkup části pozemku parc.č. 2390/1 (stará Lišovská cesta)
11) Nabídka na odkup pozemků parc.č. 1662, 1663 a 1664
12) Výstavba VO stará Lišovská cesta
13) Zřízení běžného účtu obce u ČNB

14) Vítání léta 2013, Masopust, Hasičský ples, Den matek, Pouť
15) Rozpočtové opatření č. 16/2012
16) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
17) Závěr
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/1/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/1/2013 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. 150/14, 150/6, 150/15, 149/1 a 149/2 na les a vodní
plochu
Dne 8.1.2013 byl dodán Obci Dunajovice geometrický plán č. 265-193/2012 ze dne 4.1.2013. Tímto
geometrickým plánem se dělí a slučují pozemky u rybníka Obojský, tak jak bylo objednáno obcí.
Z pozemku parc.č. 708/7, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 7799 m² se odděluje část „a“ o
výměře 5609 m²,
Z pozemku parc.č. 708/18 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 2607 m² se odděluje část „b“ o
výměře 1064 m²
Díl „a“ z pozemku parc.č. 708/7 a díl „b“ z pozemku parc.č. 708/18 jsou zalesněny. Tyto pozemky se
sloučí s pozemkem parc.č. 708/37 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 33 m² (tento pozemek
zanikne) a s pozemkem parc.č. 708/30 lesní pozemek o výměře 359 m². Výsledkem bude nový
pozemek parc.č. 708/30 lesní pozemek o výměře 7065 m²
Výměra pozemku parc.č. 708/7 ostatní plocha – jiná plocha se sníží na 2190 m² a výměra pozemku
parc.č. 708/18 vodní plocha – zamokřená plocha se sníží na 1543 m²
Obec Dunajovice musí, pro převedení nově vytvořeného pozemku parc.č. 708/30 lesní pozemek o
výměře 7065 m² na lesní pozemek, podat žádost MěÚ Třeboň, odboru ŽP a odboru Územního
plánování a stav. řádu na změnu druhu pozemku. Po vydání kladného stanovisek lze podat žádá o
změnu zápisu v Katastru nemovitostí.
Návrh usnesení č. 3/1/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu druhu využití pozemku a rozdělení a sloučení pozemků parc. č.
708/30, 708/7, 708/37 a 708/18 dle geometrického plánu č. 265-193/2012 ze dne 4.1.2013
vypracovaným ing. Z. Vítou, Zeměměřičské práce, Chelčického 2/II, Třeboň.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 x PROTI
Usnesení č. 3/1/2013 bylo schváleno.
Při zadávání zakázky na dělení pozemků u rybníka Obojský, byla zadána též zakázka na rozdělení
pozemku parc.č. 149/1 dobývací prostor (lom na Dunajovické hoře) na druh pozemku lesní pozemek a
druh pozemku ostatní plocha, nebo vodní plocha. Při zaměření hranice mezi „vodou“ a lesem bylo
zjištěno, že do vodní plochy zasahuje i část pozemku parc.č. 150/6 lesní pozemek, lesní pozemek
parc.č. 150/14 je z větší poloviny také ve „vodě“. Pozemek parc.č. 149/2 dobývací prostor je též vodní
plocha.
Starosta obce požádal Báňský úřad pro Plzeňský a Jihočeský kraj v Plzni o vydání stanoviska, zda
pozemky parc.č. 149/1 a 149/2, oba dobývací prostor, lze udělat převod pozemků na les a vodní
plochu. Stanovisko bylo kladné.
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce návrh na zaměření skutečné hranice oddělující vodní
plochu lomu na Dunajovické hoře od lesních pozemků, vypracování geometrického plánu dle
skutečnosti a na jeho základě požádat o změnu druhu pozemku na les a vodní plochu. Při této změně
by došlo ke sloučení pozemků parc.č. 149/1 a 149/2 s částí pozemku parc.č. 150/6, dílem „a“ dle
zákresu zaměření a s částí či celým pozemkem parc.č. 150/14 les, a částí pozemku parc.č. 150/6
sousedící s jižní hranicí pozemku parc.č. 149/1 a 149/2.

Návrh usnesení č. 4/1/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje zaměření skutečné hranice oddělující vodní plochu lomu na
Dunajovické hoře od lesních pozemků, vypracování geometrického plánu dle skutečnosti a na jeho
základě požádat o změnu druhu využití pozemku a rozdělení a sloučení pozemků parc. č. 149/1,
149/2, 150/6 a 150/14.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/1/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Aktualizace žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice
Dne 11.1.2013 bylo ing. Karlem Kroupou, projektovým manažerem naší žádosti o dotaci na stavbu
ČOV ze SFŽP a OPŽP, Obci Dunajovice oznámeno, že náš projekt přebírá ing. Mgr. Lenka Čeřovská,
jako nový projektový manažer. V týdnu od 14.1.2013 do 17.1.2013 byla naše žádost o dotaci
aktualizována, její FEA, čestné prohlášení k DPH, harmonogram prací a realizační termíny, byl zaslán
seznam pozemků určených pro stavbu. Dne 17.1.2013 byly dokumenty zaslány SFŽP a zároveň byla
obec ujištěna, že je toto již vše. Po kontrole bude předáno finančnímu manažerovi.
Dne 21.1.2013 bylo požádáno finančním manažerem o doplnění zdroje financování a vytvoření
Finančně platebního kalendáře. Toto bylo učiněno.
Lze předpokládat, že během měsíce února 2013 dojde konečně k podpisu smlouvy o financování
projektu a 1.3.2013 dojde k předání staveniště zhotoviteli.
Návrh usnesení č. 5/1/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí informace o aktualizaci žádosti o dotaci na stavbu
„Kanalizace a ČOV Dunajovice“.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/1/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Vyúčtování stavby Oddílná kanalizace a prodloužení vodovodu západní část k.ú. Dunajovice
Dne 23.12.2012 byla dokončena 1. etapa a část druhé etapy stavby „Vybudování oddílné kanalizace
a prodloužení veřejného vodovodu západní část k.ú. Dunajovice“.
Dne 24.1.2013 byly předloženy obci fakturované částky pro dokončení kanalizace, které byly
odsouhlaseny TDI Ing. Lukášem Kvíderou.
Celkové fakturované částky na vybudované kanalizace a vodovod byly zastupitelstvu předloženy:
- 1. etapa splašková kanalizace
445.428,99 Kč bez DPH
- 1. etapa dešťová kanalizace
279.792,16 Kč bez DPH
- prodloužení vodovodu
104.679,29 Kč bez DPH
- 2.etapa dešťové a část 2.etapy splaškové kanalizace
808.666,43 Kč bez DPH
Celkem náklady vybudování na oddílné kanalizace, prodloužení vodovodu 1.638.566,87 Kč bez DPH
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %, protože platby spadají do přenesené daňové povinnosti.
Zbývá dokončit část 2. etapy splaškové kanalizace od hranice pozemku parc.č. 2222 se silnicí
Slověnická k domu č.p. 99
Návrh usnesení č. 6/1/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bylo seznámeno s výší doplatku k zálohovým fakturám ve výši
53.632,87 Kč. Dále bylo seznámeno s platbami za 2. etapu ve výši – splašková kanalizace 520.440,91
Kč a dešťová kanalizace 288.225,52 Kč.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/1/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Oprava vodárny
Dne 14.1.2013 byl v budově vodárny namontován termostat, který zapíná elektrický zářič (vytápění
budovy vodárny). Termostat byl nastaven na spínací teplotu +5C°. Tímto by se mělo v zimních
měsících šetřit na spotřebě elektrické energie, a zároveň by nemělo dojít k zamrznutí čerpadel, potrubí
nebo tlakových nádob.

Dne 15.1.2013 proběhla oprava výtlačného potrubí od ponorného čerpadla v akumulační nádrži
vodárny k tlakové nádobě. Toto potrubí bylo prorezlé.
Starosta obce předkládá návrh na zpracování projektu na výměnu celé elektroinstalace v budově
vodárny. Jde hlavně o stykače, spínací relé, hladinové spínače, výměna rozvodných skříní.
Dále předkládá návrh na opravu povrchu podzemní akumulační nádrže. Současná stěrka na dně a
stěnách dosluhuje, návrh nahradit stěrku fólií, ze které bude svařena „nádoba“.
Tlakové nádoby, ze kterých je tlačena pitná voda do rozvodných řadů, jsou před ukončením
životnosti, nebo minimálně jedna z nich. Jedna tlaková nádoba má rok výroby 1953 (přemístěna
z bývalé vodárny pro starý kravín za domem č. p. 13), druhá tlaková nádoba má rok výroby 1982.
Starosta předkládá návrh na vypracování projektu na výměnu tlakových nádob.
Návrh usnesení č. 7/1/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje zpracování projektové dokumentace na výměnu
elektroinstalace vodárny, návrhu náhrady stěrky povrchu podzemní akumulační nádrže fólií a výměnu
tlakových nádob.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/1/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Předání Vodovodu Dunajovice obci, provozování vodovodu obcí
Dne 31.1.2013 předá společnost ČEVAK a.s. Vodovod Dunajovice, jím provozovanou část, Obci
Dunajovice. Dne 29.1.2013 budou od 13:00 hodin zástupce společnosti ČEVAK a.s. a starosta obce
provádět odečty vodoměrů u odběratelů.
Dne 22.1.2013 bylo Obci Dunajovice doručeno ROZHODNUTÍ Krajského úřadu Jihočeského
kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, kterým se mění povolení
k provozování vodovodu a kanalizace v obci Dunajovice k 1.2.2013. Povolení k provozování je
rozšířeno o Rozvodná vodovodní síť Dunajovice id. č. majetkové evidence 3114-63382800512974-1/2.
Vydáním povolení k provozování je dovršen proces získání všech částí Vodovodu Dunajovice do
vlastnictví a jeho provozování Obcí Dunajovice.
Po předání odběratelských smluv současným provozovatelem Obci Dunajovice, budou sepsány
dodatky k odběratelským smlouvám a zaslány odběratelům.
Ve smlouvách bude upřesněn dodavatel, číslo účtu pro placení čtvrtletních záloh na vodné, termíny
pro placení záloh. V dodatku bude též oznámena cena vodného pro rok 2013.
Společnost ČEVAK a.s. uhradila Obci Dunajovice nájemné za leden 2013 ve výši 6.271,43 Kč, 1/12
ročního nájmu za rok 2012. Nájemným jsou pokryty náklady na provoz Vodovodu Dunajovice
v měsíci lednu 2013.
Návrh usnesení č. 8/1/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/1/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 – cena vodného
Dle podkladů dodaných účetní obce byla vypočítána kalkulace vodného pro období 1.2.2013 až
31.12.2013. Kalkulace předložena.
Návrh usnesení č. 9/1/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje cenu pitné vody (vodné) pro období 1.2.2013 až
31.12.2013 ve výši:
- pevná složka
283 /rok + 15 % DPH
- pohyblivá složka 29,72 /m³ + 15 % DPH
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/1/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Výběrové řízení na dodávky služeb spojených s opravami a provozováním Vodovodu Dunajovice
Obec Dunajovice si musí zabezpečit dodávku služeb, které jsou spojeny s opravami, případnými
haváriemi vodovodních řadů, vrtu, budovy vodárny. Jde o zemní práce, montážní práce, dodávku
materiálu, …..
Dále je nutné smluvně zabezpečit odebírání vzorků pitné vody u odběratelů, výměnu a cejchování
vodoměrů, jejich montáž a plombování proti neoprávněné manipulaci.
Je nutné vypsat výběrové řízení na tyto služby.
Obec Dunajovice obdržela spojení na společnost Datainfo s.r.o., Červený Kostelec, která vlastní a
dodává počítačový program na sledování výměny vodoměrů a fakturaci vodného a stočného
odběratelům. Byla zaslána žádost o informaci.
Dne 24.1.2013 byla Obec Dunajovice telefonicky kontaktována jednatelem společnosti Datainfo
s.r.o. Program, ve verzi do 250 odběrných míst, je možné zakoupit za 8.980,- Kč + DPH. V programu
lze nadefinovat libovolné množství vodoměrů na jednom odběrném místě (fakturace vodného a
stočného z Vodovodu Dunajovice a fakturace stočného z vlastní studny), společnost za příplatek
dodává program pro sběr dat pomocí PDA (Podmínkou instalace programu je zařízení (tablet nebo
mobil) s operačním systémem Android nebo PDA s operačním systémem Windows Mobile 6.0 nebo
6.5). Cena programu je 7.980,- Kč + DPH.
Návrh usnesení č. 10/1/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje nákup fakturačního a evidenčního programu pro vodné a
stočné od firmy Datainfo, s. r. o. ve verzi do 250 odběrných míst za cenu 8.980,- Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vypsání výběrového řízení na dodávky prací a služeb spojených
s výměnou vodoměrů s haváriemi na vodovodních řadech, vodárně včetně elektroinstalací.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/1/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Výkup části pozemku parc.č. 2390/1 (stará Lišovská cesta)
Dne 15.1.2013 obdržela Obec Dunajovice e-mail do společnosti BIO TOP, s.r.o. E-mail předložen,
přečten. Jednatel společnosti by souhlasil s prodejem části pozemku parc.č. 2390/1, podíl ½ o výměře
70 m². Při této příležitosti by rád odkoupil od obce i jiné pozemky.
V odpovědi na zaslaný e-mail žádá starosta obce osobní schůzku s jednatelem společnosti BIO TOP,
s.r.o. Na den 24.1.2013 na cca 13:00 hodin byla přislíbena schůzka starosty s jednatelem společnosti.
Telefonicky byla zástupcem společnosti BIO TOP, s.r.o. zrušena, byla přislíbena na pátek 25.1.2013
po 14:00 hodině. Telefonicky byl přislíben prodej 1/2 geometrickým plánem odděleného pozemku
parc.č. 2390/2 o celkové výměře 140 m².
Návrh usnesení č. 11/1/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/1/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Nabídka na odkup pozemků parc.č. 1662, 1663 a 1664
Majitel pozemků parc.č. 1662, 1663 a 1664 nabízí k prodeji obci tyto pozemky. Jedná se o místní
komunikaci od silnice 15512 „Třeboňská“ k bytovkám, a pozemky okolo této komunikace (stoka,
trávník, chodník u bytovek)
Celková výměra všech třech pozemků je 1.781 m². Požadovaná cena 50,- Kč/m². Celkem 89.050,Kč.
Starosta obce předkládá návrh: Zastupitelstvo Obce Dunajovice Schvaluje koupi pozemků parc.č.
1662, 1663 a 1664 o celkové výměře 1.781 m² za cenu 50,- Kč/m².
Byl předložen protinávrh, 30 Kč za m2.
Předsedající dal hlasovat o protinávrhu.

Návrh usnesení č. 12/1/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice Schvaluje koupi pozemků parc.č. 1662, 1663 a 1664 o celkové
výměře 1.781 m² za cenu 30,- Kč/m².
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/1/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Výstavba VO stará Lišovská cesta
Dne 19. 12. 2012 byla podána žádost o poskytnutí dotace z POV Jihočeského kraje na výstavbu čtyř
sloupů veřejného osvětlení, osvětlení účelové komunikace – stará Lišovská cesta.
Na výstavbu veřejného osvětlení je nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci a požádat o
stavební povolení. Zároveň s výstavbou veřejného osvětlení bude upraven povrch účelové
komunikace štěrkodrtí a povrch bude uválcován.
Návrh usnesení č. 13/1/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje podání žádosti dotace z POV Jihočeského kraje výstavbu
čtyř sloupů veřejného osvětlení a úpravu povrchu účelové komunikace.
Zastupitelstvo schvaluje vypracování projektové dokumentace na výstavbu veřejného osvětlení.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/1/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Zřízení běžného účtu obce u ČNB
Ministr financí ČR zaslal obcím dopis, ve kterém se uvádí, že na základě účinnosti zákona č.
501/2012 Sb. o rozpočtových pravidlech jsou obce a města povinny si zřídit běžný účet u ČNB, který
bude určen k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. dopis předložen
přečten.
Návrh usnesení č. 13/1/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje zřízení běžného účtu u ČNB v Č. Budějovicích.
Podpisové vzory F. Uhlíř, ing. P. Pumpr, P. Holický. Nakládání s účtem vždy 2 ze tří + razítko. Bude
zřízeno též internetové bankovnictví, výpisy z účtu přes internet.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/1/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

14) Vítání léta 2013, Masopust, Hasičský ples, Den matek, Pouť
Vítání léta 2013 – Den dětí, byl vybrán termín dne 29. 6. 2013 poslední víkend školního roku, na
večerní zábavu v lomu na Dunajovické hoře byla poptána opět kapela HAPPY BAND z Plané nad
Lužnicí, byla zaslána smlouva na hudební produkci za 12.000,- Kč
Masopust – dne 9. 2. 2013 se bude konat tradiční Masopust. Pořádají SDH Dunajovice za podpory
Obce Dunajovice, Obec Dunajovice uhradí občerstvení pro masky v místní restauraci.
Hasičský ples – dne 23. 2. 2013, při jednání s SDH Dunajovice bylo nabídnuto, že Obec Dunajovice
uhradí výdaje na hudební produkci
Den matek – květen 2013, již v roce 2012 byla zamluvena hudební produkce – J. Litvan, Křemže
Pouť na Dunajovické hoře – dne 19. 5. 2013, v sobotu 18.5.2013 pouťová zábava
Návrh usnesení č. 14/1/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje úhradu hudební produkce na Vítání léta 2013, úhradu
občerstvení pro masky při Masopustu dne 9.2.2013, úhradu hudební produkce při plese, pořádaném
SDH Dunajovice dne 23.2.2013. Obec Dunajovice uspořádá tradiční posezení s občerstvením při Dnu
matek. obec Dunajovice se bude podílet na pořadatelství tradiční poutě na Dunajovické hoře a
pouťové zábavy.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/1/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

15) Rozpočtové opatření č. 16/2012
Správce rozpočtu, účetní obce a starosta obce předkládají rozpočtové opatření č. 16 ze dne
31.12.2012. RO předloženo, přečteno.
Příjmy zvýšení
+ 71.065,00 Kč
Příjmy snížení
0,00 Kč
Výdaje zvýšení
- 38.842,00 Kč
Výdaje snížení
0,00 Kč
Celkem změna financování - 32.223,00 Kč
Návrh usnesení č. 15/1/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje RO č.16 ze dne 31. 12. 2012.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 15/1/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

16) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce:
Sparkasse
2.377.754,22 Kč ke dni 24. 1. 2013
ČMZRB
1.431,20 Kč ke dni 31. 12. 2012
Čerpání úvěru
0,00 Kč
Pokladna
15.526,00 Kč ke dni 24. 1. 2013
Celkem
2.394.711,42 Kč
17) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:35 hod.
Zapsal:

V. Palus

___________________________

Ověřovatelé zápisu: M. Čada

___________________________

Starosta obce:

P. Holický

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 24. 1. 2013
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 4. 2. 2013
Elektronicky zveřejněno dne: 4. 2. 2013

