Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 28. 2. 2013
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 2/2013
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
P. Holický
M. Čada
J. Melmerová
V. Palus
Omluveni: J. Víta
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 18. února 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 18. února 2013 od 17:50 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva
obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 18. února 2013 od 17:40 hod
do 1. 3. 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:
Ing. P. Pumpra
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
J. Melmerovou a M. Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/2/2013:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. P. Pumpra a ověřovateli zápisu J.
Melmerovou a M. Čadu.
HLASOVÁNO 6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/2/2013 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Projednání a schválení Smlouvy č.09047881 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci OPŽP na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice
4) Projednání a schválení Smlouvy o dodávce pitné vody z Vodovodu Dunajovice
5) Výběrové řízení na dodávky služeb spojených s opravami a provozováním Vodovodu Dunajovice
6) Územní studie pro rozvojovou plochu B-1 a B-2, připojení pozemku 2568 k ploše B-6
7) Vyúčtování stavby Oddílná kanalizace a prodloužení vodovodu západní část k.ú. Dunajovice
8) Žádost o dělení a scelování pozemků parc.č. 708/7; 708/18; 708/30; 708/37. Žádost o prohlášení
pozemků parc.č. 708/7; 708/18; 708/30; 708/37 za les.
9) Výkup části pozemku parc.č. 2390/1 (stará Lišovská cesta)
10)Dotace na opravu kaple Zvěstování Panny Marie a dotace na dobudování splaškové kanalizace
11)Směrnice o poskytování cestovních náhrad
12) Úprava lomu na Dunajovické hoře
13) Rozpočtové opatření č.1/2013
14) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
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15) Závěr
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/2/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/2/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Projednání a schválení Smlouvy č. 09047881 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci OPŽP na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice
Dne 18. 2. 2013 obdržela Obec Dunajovice Návrh Smlouvy č. 09047881 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP a Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem
životního prostředí na projekt CZ.1.02/1.1.00/09.05960 Kanalizace a ČOV Dunajovice.
Dne 18. 2. 2013 byly výše jmenované dokumenty zaslány e-mailem v elektronické podobě všem
zastupitelům k prostudování.
Dne 18. 2. 2013 bylo svoláno na 28. 2. 2013 zasedání zastupitelstva obce z důvodu schválení
návrhu smlouvy a pověření starosty k podpisu oné smlouvy.
Návrh smlouvy předložen, Rozhodnutí o poskytnutí dotace předloženo, zpracovaná Finanční
analýza na projekt Kanalizace a ČOV Dunajovice předložena. Platební kalendář na čerpání dotace
nastaven od 2. čtvrtletí 2013 do 1. čtvrtletí 2014.
Starosta obce Dunajovice spolu s TDI stavby Ing. Lukášem Kvíderou již poněkolikáté vyzval
dodavatele stavby společnost STRABAG, a. s. k zahájení přípravných prací (prováděcí projektová
dokumentace). Dne 20. 2. 2013 v odpoledních hodinách navštívil obec vedoucí provozní jednotky
STRABAG, a. s. ČB – Ing. Vlastimil Motlík se stavby vedoucím p. Endlem. Byl upřesněn termín
setkání dodavatele stavby s TDI, koordinátorem BOZP, projektantem a administrátorem žádosti o
podporu na středu 27.2.2013 na kterém by měl být dohodnut termín předání staveniště.
Dne 27.2. 2013, při schůzce dodavatele, TDI, projektanta, koo BOZP a starosty obce, byl dohodnut
termín předání staveniště na pátek 1.3.2013, dodavatelem bude předána objednávka na prováděcí
projektovou dokumentaci, byl dohodnut termín předání PPD koordinátorovi BOZP, nahlášení stavby
Inspektorátu bezpečnosti práce a termín zahájení prací na stavbě dnem 8.4.2013. TDI vyrozumí
vodoprávní úřad MěÚ v Třeboni o zahájení stavby. Schůzky se též zúčastnil zástupce K+K Břilice –
Gigant, byly domluveny možné zábory orné půdy okolo účelové komunikace při stavbě sítí.
Obec Dunajovice, jako investor, je povinna mít na stavbě též Autorský dozor. Předběžně domluven
autorský dozor za částku 380,- Kč/hodina + DPH + doprava. Jízdné by mělo být účtováno dle
jízdného pro soukromá vozidla. Na výkon autorského dozoru je zastupitelstvu předložena mandátní
smlouva mezi Obcí Dunajovice, jako mandantem a ing. Michalem Mandou, autorem projektu
„Kanalizace a ČOV Dunajovice“, jako mandatářem.
Návrh usnesení č. 3/2/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy č. 09047881 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí podepsanou zástupcem
Státního fondu životního prostředí ČR dne 11. 12. 2013.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy č. 09047881 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí podepsanou
zástupcem Státního fondu životního prostředí ČR dne 11. 12. 2013.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/2/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

Návrh usnesení č. 4/2/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje návrh smlouvy na výkon autorského dozoru na stavbě
„Kanalizace a ČOV Dunajovice“ za částku 380,- Kč/hodina + DPH + doprava.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/2/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Projednání a schválení Smlouvy o dodávce pitné vody z Vodovodu Dunajovice
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Dne 1. 2. 2013 převzala Obec Dunajovice provozování Vodovodu Dunajovice. Byly vypracovány
návrhy smluv o dodávce pitné vody pro všechny odběratele v obci.
Návrh smlouvy byl zaslán zastupitelům obce dne 18. 2. 2013 e-mailem k prostudování. Starosta
obce předkládá ke schválení návrh smlouvy na dodávku pitné vody včetně přílohy Všeobecné
podmínky dodávky vody.
Je připraven aktualizovaný Provozní řád Vodovodu Dunajovice, který bude předložen Krajské
hygienické stanici v Českých Budějovicích a Vodoprávnímu úřadu.
Návrh smlouvy předložen, přečten.
Dne 25.2.2013 zakoupila Obec Dunajovice od společnosti DATAINFO spol. s r.o., Červený
Kostelec, PC program na evidenci odběratelů a vodoměrů, zpracování vyúčtování a faktur za vodné a
v budoucnu i za stočné do 250-ti odběrných míst. Cena 7980,- Kč + 1676,- DPH, celkem 9.656,- Kč.
Program je nainstalován, starostou obce bylo do něj již zařazeno 16 odběratelů, ostatní odběratelé
budou postupně zařazeni.
Návrh usnesení č. 5/2/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje návrh Smlouvy o dodávce pitné vody Vodovodu
Dunajovice, včetně přílohy Všeobecné podmínky dodávky vody.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zakoupení „Programového vybavení Vodné + Stočné do 250-ti
odběrných míst“ od společnosti DATAINFO spol. s r.o., Červený Kostelec
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/2/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Výběrové řízení na dodávky služeb spojených s opravami a provozováním Vodovodu Dunajovice
Starosta obce předložil návrh zadávací dokumentace na výběrové řízení na dodávku služeb
spojených s opravami a provozováním Vodovodu Dunajovice. Jedná se o zajištění oprav havárií na
vodovodních řadech, vrtu, hydroforové (čerpací) stanice včetně havárií elektroinstalace vrtu a
hydroforové (čerpací) stanice, výměny a plombování vodoměrů, cejchování vodoměrů na výměnu. Od
dodavatele je též požadováno připojování nově budovaných vodovodních přípojek na rozvodné řady.
Veškeré opravy a služby jsou požadovány včetně dodávky materiálu.
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky za:
- cena za 1 hodinu výkopových prací včetně přepravy techniky
- cena za 1 hodinu elektromontážních prací včetně dopravy
- cena za 1 hodinu vodoinstalačních prací včetně dopravy
- cena za výměnu 10 ks vodoměrů včetně dopravy
Proběhla diskuze o hodnocení podaných nabídek, zda za 1 hodinu, za 1 ks vodoměru nebo metr
délky výkopu, zda do hodnocení zadat i cenu materiálu použitého na opravy.
Návrh usnesení č. 6/2/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice projednalo návrh zadávací dokumentace na dodávky služeb a
pověřilo starostu obce k dopracování zadávací dokumentace a její předložení na další zasedání
zastupitelstva obce.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/2/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Územní studie pro rozvojovou plochu B-1 a B-2, žádost o začlenění pozemku parc.č. 2568 do
plochy B – 6 (zastavitelných pozemků)
Dne 18. 2. 2013 obdržela Obec Dunajovice od Městského úřadu Třeboň, odboru územního
plánování a stavebního řádu, územně plánovací informaci adresovanou potenciálnímu stavebníkovi a
Obecnímu úřadu Dunajovice. Jedná se o pozemek parc. č. 2246/1, který leží v zastavitelné ploše obce
B-2. V územně plánovací informaci je vyslovena podmínka, že výstavba na ploše B-2, na kterou
zasahuje též pozemek parc. č. 2246/1, je podmíněná vypracováním územní studie, která komplexně
prověří rozvojovou lokalitu pro bydlení v západní části sídla. Stavba rodinného domu na pozemku
parc. č. 2246/1 je v souladu se zájmy územního plánování a platným ÚP obce, avšak novostavbu lze
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umístit až po pořízení územní studie a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti.
Součástí pozemku 2246/1 je dle územního plánu Dunajovice též plocha veřejných prostranství VP15. Dle územního plánu tato plocha zahrnuje travnaté plochy s možností pěšího propojení. Pozemek
parc.č. 2246/1 by musel mít přístup z pozemku parc.č. 2614/4 (viz snímek katastrální mapy a výřez
z mapové části ÚP)
Starosta obce předkládá zastupitelstvu k diskuzi návrh na zpracování územní studie pro všechny
nové zastavitelné plochy (B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6) obcí Dunajovice.
Dne 27.2.2013 byl majitelkou pozemku parc.č. 2568 ústně podán dotaz na začlenění pozemku do
zastavitelných pozemků, připojení k zastavitelné ploše B-6. Zároveň byl podán dotaz na zpřístupnění
tohoto pozemku prodloužením účelové komunikace „Stará Lišovská cesta“ .
Starosta obce předkládá zastupitelstvu k diskuzi návrh na zpracování změny Územního plánu č.1
na začlenění pozemku parc.č. 2568 do zastavitelné plochy B-6
Návrh usnesení č. 7/2/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje vypracování územní studie, která komplexně prověří
rozvojové lokality pro bydlení B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 a B-6.
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/2/2013 nebylo schváleno.

6 x PROTI

Návrh usnesení č. 8/2/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje zpracování změny Územního plánu č. 1 na začlenění
pozemku parc.č. 2568 do zastavitelných pozemků plochy B-6.
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/2/2013 nebylo schváleno.

6 x PROTI

7) Vyúčtování stavby Oddílná kanalizace a prodloužení vodovodu západní část k.ú. Dunajovice
Dne 8.2.2013 byly uhrazeny faktury za:
- prodloužení vodovodu 3.694,59 Kč + již 30.11.2012 uhrazená záloha ve výši 100.984,70 Kč
celkem 104.679,29 Kč
- první etapy splaškové kanalizace na 154.627,61 Kč + již 30.11.2012 uhrazená záloha ve výši
290.801,38 Kč
celkem 445.428,99 Kč
- první etapy dešťové kanalizace na – 185.087,79 Kč + již 30.11.2012 uhrazená záloha ve výši
464.879,95 Kč
celkem 279.792,16 Kč
- druhé etapy dešťové kanalizace a části druhé etapy splaškové kanalizace na 808.666,43 Kč,
kdy do úhrady faktury byla započtena pohledávka za první etapu dešťové kanalizace ve výši –
185.087,79 Kč.
celkem 808.666,43 Kč
Celkem za část realizované stavby „Vybudování oddílné kanalizace a prodloužení vodovodu
západní část k.ú. Dunajovice“ (realizováno celé prodloužení vodovodu, celá dešťová kanalizace a
2/3 splaškové kanalizace)
bylo zaplaceno 1.638.566,87 Kč bez DPH.
Ještě nebylo zhotovitelem stavby předáno geodetické zaměření vedení sítí, z toho důvodu nebyl
ještě sepsán předávací protokol. Po převzetí dokončené stavby bude požádáno o kolaudační
rozhodnutí.
Návrh usnesení č. 9/2/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje platby za část realizované stavby „Vybudování oddílné
kanalizace a prodloužení vodovodu západní část k.ú. Dunajovice“, kdy je realizováno celé
prodloužení vodovodu, celá dešťová kanalizace a 2/3 splaškové kanalizace ve výši 1.638.566,87 Kč
bez DPH a bere na vědomí informace o předání dokončené stavby.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/2/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Žádost o dělení a scelování pozemků parc.č. 708/7; 708/18; 708/30; 708/37. Žádost o prohlášení
pozemků parc.č. 708/7; 708/18; 708/30; 708/37 za les.
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Dne 27.2.2013 byla podána MěÚ Třeboň Žádost o dělení a scelování pozemků parc.č. 708/7; 708/18;
708/30; 708/37. Jde o oddělení zalesněných částí pozemků parc.č. 708/7 (ostatní plocha – jiná plocha),
708/18 (vodní plocha – zamokřená plocha), jejich sloučení s pozemkem parc.č. 708/37 (ostatní plocha
– jiná plocha) a pozemkem parc.č. 708/30 (lesní pozemek), vše dle zpracovaného geometrického
plánu č. 265-193/2012, zpracovaného ing. Zdeňkem Vítou, Zeměměřičské práce Třeboň.
Dne 27.2.2013 byla podána Žádost o prohlášení pozemků za les, části zalesněných pozemků parc.č.
708/7 (ostatní plocha – jiná plocha) a 708/18 (vodní plocha – zamokřená plocha) a pozemku parc.č.
708/37 (ostatní plocha – jiná plocha).
Po vydání kladných stanovisek k dělení a scelování pozemků a prohlášení výše zmíněných pozemků
za les budou tyto pozemky sloučeny do pozemku parc.č. 708/30 lesní pozemek a převedeny na druh
pozemku lesní pozemek. Zbývající části pozemků parc.č. 708/7 a 708/18 budou ponechány jako
ostatní plocha – jiná plocha či vodní plocha – zamokřená plocha.
OLH ing. Petr Pumpr připravil, v souvislosti s vypracováním Lesního hospodářského plánu, seznam
pozemků, u které by bylo dobré začlenit do lesních pozemků. Jde o zalesněný pozemek pod rybníkem
Křoví, „mez“ pod Dunajovickou horou, zamokřené plochy, které nejsou zemědělsky obdělávané,
pozemky s křovinami (pozemky parc.č. 146/3; 146/8; 497/2; 591; 708/13; 817/1; 817/4 a 2195/7).
Návrh usnesení č. 10/2/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje převedení části pozemku parc.č. 708/7 podle
geometrického plánu č. 265-193/2012 jako díl „a“ o výměře 5609 m², části pozemku parc.č. 708/18
podle geometrického plánu č. 265-193/2012 jako díl „b“ o výměře 1064 m² a pozemek parc.č. 708/37
o výměře 33 m² na lesní pozemek a jejich sloučení s pozemkem parc.č. 708/30 lesní pozemek.
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení pozemků parc.č. 146/3; 146/8; 497/2; 591; 708/13; 817/1;
817/4 a 2195/7 na lesní pozemek.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/2/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Výkup části pozemku parc.č. 2390/1 (stará Lišovská cesta)
Dne 15. 2. 2013 byla jednatelem společnosti BIO TOP, s. r. o. podepsána žádost o vydání
rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků na pozemek parc. č. 2390/1. Jedná se o výkup části
pozemku geometrickým plánem č. 247-172/10VV ze dne 11. 8. 2010 nově oddělený pozemek parc. č.
2390/3 o výměře 140 m2. Žádost byla podána Městskému úřadu Třeboň odboru územního plánování a
stavebního řádu dne 18. 2. 2013.
Jednatel společnosti BIO TOP, s. r. o. přislíbil podpis kupní smlouvy, kupní cena 50,- Kč za m2.
Kupní smlouva je připravena k podpisu po obdržení rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.
Návrh usnesení č. 11/2/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/2/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

10)Dotace na opravu kaple Zvěstování Panny Marie a dotace na dobudování splaškové kanalizace
MAS Třeboňsko bude v březnu vypisovat výzvu na opravy kulturního dědictví. Při opravě střechy a
stropu kaple Zvěstování Panny Marie byl stržen strop, dosud není omítnut. Vnitřní omítky ve spodní
části kaple by potřebovaly též opravu po celém obvodu. po provedených opravách bude nutné kapli
vymalovat.
Na letošní rok byla plánována dostavba zbývající části (poslední cca třetina) splaškové kanalizace
od šachty na pozemku parc.č. 2222 až k ukončení na pozemku parc.č. 2614/4, u domu č.p. 99.
Jihočeský kraj vypisuje dotace na vodohospodářskou infrastrukturu, dotace za které již v roce 2012
obec získala podporu.
Návrh usnesení č. 12/2/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice pověřuje starostu obce k podání žádosti o dotaci na opravu vnitřních
omítek včetně omítnutí stropu kaple a vymalování vnitřku kaple.
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podání žádosti o dotaci na dokončení 2.etapy splaškové
kanalizace, projektu „Vybudování oddílné kanalizace a prodloužení veřejného vodovodu západní část
k.ú. Dunajovice“
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/2/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Směrnice o poskytování cestovních náhrad
Předsedající předkládá zastupitelstvu obce Směrnici č.1/2013 o poskytování cestovních náhrad.
Směrnice předložena přečtena. viz příloha
Návrh usnesení č. 13/2/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje Směrnici o poskytování cestovních náhrad č. 1/2013
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/2/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Úprava lomu na Dunajovické hoře
V lomu na Dunajovické hoře by bylo potřeba upravit přístup do vody pro koupající, hlavně děti,
odsát bahno z mělčiny, které se při vstupu do vody rozvíří. Je nutné navézt kamen a písek na
spojovací cestu, před navážkou odtěžit nános bahna, země, křovin a trávy ze spojovací cesty, upravit
prostor spojovací cesty. Pro propojení malé vodní plochy v severní části lomu s velkou vodní plochou,
z důvodu proplouvání ryb, je nutné pod navážku kamene umístit potrubí, nebo odtěžit část cesty a
vybudovat dřevěný můstek pro pěší a tím propojit oba vjezdy do lomu. Je nutné vyřezat náletové
dřeviny (vrby, jívy, břízy), jejichž listí po podzimním spadu do vody vytváří nánosy bahna
v mělčinách.
Některé práce je možné vykonat svépomocí rodiči dětí, členy SDH Dunajovice a zastupiteli. Práce
technikou (odtěžení bahna, navezení kamene a písku) je nutné zadat firmě.
Návrh usnesení č. 14/2/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje úpravu lomu na Dunajovické hoře. Pověřuje starostu obce
k svolání členů SDH Dunajovice a zastupitelů na schůzce v lomu na konci měsíce března 2013, kde
bude na místě dojednán postup a rozsah úprav.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/2/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Rozpočtové opatření č.1/2013
Starosta obce a správce rozpočtu předkládají rozpočtové opatření č.1/2013 ze dne 28.2.2013
Zvýšení příjmů
+ 82.400,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 111.885,00 Kč
Snížení výdajů
+ 20.000,00 Kč
Celkem financování
- 9.485,00 Kč
Návrh usnesení č. 15/2/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2013 ze dne 28.32.2013
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 15/2/2013 bylo schváleno.
14) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce:
Sparkasse
1.673.545,08 Kč ke dni 28. 2. 2013
ČMZRB
1.431,20 Kč ke dni 31. 1. 2012
Čerpání úvěru
0,00 Kč
ČNB
1.988,41 Kč ke dni 28. 2. 2013
Pokladna
16.925,00 Kč ke dni 28. 2. 2013
Celkem
1.693.889,69 Kč
6

0 x PROTI

Sběrový den
V sobotu 27.4.2013 od 8:00 do 10:00 hodin proběhne Sběrový den. Akce bude probíhat tak jako
v roce 2012, na návsi budou připraveni pracovníci společnosti Marius Pedersen se sběrovými vozy a
kontejnery. Občané budou informováni v Dunajovické kachně a letáky.
15) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:30 hod.
Zapsal:

Ing. P. Pumpr

___________________________

Ověřovatelé zápisu: J. Melmerová

___________________________

Starosta obce:

M. Čada

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 28. 2. 2013
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 13.3.2013
Elektronicky zveřejněno dne: 13.3.2013
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