Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 4. 4. 2013
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 3/2013
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr – příchod v 19:36 hod.
P. Holický
M. Čada
J. Melmerová
J. Víta
Omluveni: V. Palus
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 28. března 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 28. března 2013 od 18:50 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva
obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 28. března 2013 od 18:40 hod
do 4. 4. 2013.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst.
3 zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem:
J. Vítu
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
P. Holického a J. Melmerovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/3/2013:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Jana Vítu a ověřovateli zápisu Petra Holického a
Jitku Melmerovou.
HLASOVÁNO 5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/3/2013 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Dodatek ke Smlouvě č. 09047881 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životní prostředí
4) Smlouva o výpůjčce sběrných nádob na separovaný odpad – kontejner na sklo bílé a barevné
5) Žádost o souhlas s vybudováním sjezdu z účelové komunikace parc. č. 401 v k. ú. H orní Miletín
na pozemek parc. č. 2492/1 v k. ú. Dunajovice
6) Dodavatelsko-odběratelské smlouvy Vodovod Dunajovice
7) Hospodaření SORT za rok 2012 a rozpočet na rok 2013
8) Výstava betlémů 2013, adventní koncert,
9) Informativní schůzka na Úřadu práce v J. Hradci – zaměstnanci na VPP
10) Žádost o náhradu škody způsobené vydrou říční, nákup násady do lomu
11) Výstavba kanalizace Za Humny, Přesecká
12) Audit - přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
13) Rozpočtové opatření č. 2/2013
14) Rekultivace lesního pozemku 150/5 v k. ú. Dunajovice
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15) Vyúčtování provozování vodovodu společností ČEVAK a.s. od 1.1.2012 do 31.1.2013
16) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
17) Závěr
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/3/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/3/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Dodatek ke Smlouvě č. 09047881 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životní prostředí
Dne 20. 3. 2013 podepsal starosta obce Dodatek ke Smlouvě č. 09047881 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, ze dne 5. 3.
2013. Dodatkem ke Smlouvě se mění bankovní spojení příjemce podpory uvedené v bodu 1.
Bankovní spojení se mění v důsledku změny běžného účtu v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č.
501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. Obec Dunajovice dle výše citovaného zákona
měla za povinnost zřídit účet u České národní banky, na který budou zasílány finanční prostředky
z dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu,
poskytovaných do rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 13/1/2013 ze dne 24. 1.
2013 zřízení běžného účtu u České národní banky. Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 3/2/2013 ze
dne 28. 2. 2013 schválilo Smlouvu č. 09407881 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí. Na základě těchto dvou usnesení a po
konzultaci s projektovým manažerem Ing. Lenkou Čeřovskou starosta obce podepsal Dodatek ke
Smlouvě č. 09047881 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životní prostředí.
Starosta obce předložil Dodatek ke Smlouvě č. 09047881 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí a Dohodu o úpravě soupisu
dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09047881, které podepsal. Viz přílohy.
Návrh usnesení č. 3/3/2013:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podpis Dodatku ke Smlouvě č. 09047881 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, a Dohodu o
úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09047881.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/3/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Smlouva o výpůjčce sběrných nádob na separovaný odpad – kontejner na sklo bílé a barevné
Dne 5. 3. 2013 obdržela Obec Dunajovice návrh Smlouvy o výpůjčce č. OS 201320000595.
Obec Dunajovice má zapůjčeny od společnosti EKO-KOM, a. s., IČO: 25134701, dva kontejnery se
spodním výsypem, jeden na sklo bílé a druhý na sklo barevné, každý o objemu 1200 litrů. Tyto
kontejnery jsou ve vlastnictví společnosti EKO-KOM, a. s., každoročně je sepisován inventurní
seznam.
Společnost EKO-KOM, a. s. a Obec Dunajovice spolu uzavřely smlouvu o zajištění zpětného
odběru a využití odpadu z obalů, na jejímž základě zajišťuje společnost EKO-KOM, a. s. pro Obec
Dunajovice nakládání s odpady z obalů v souladu se zákonem o obalech a zákonem o odpadech. Tato
smlouva o výpůjčce je uzavírána v návaznosti na uvedenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a
využití odpadu z obalů. Předmětem této smlouvy je přenechání společností EKO-KOM, a. s. Obci
Dunajovice k bezplatnému užívání sběrné nádoby na odpad, tj. jeden kus kontejner o objemu 1200
listrů na sklo bílé a jeden kus kontejner o objemu 1200 litrů na sklo barevné. Obec Dunajovice se
smlouvou zavazuje udržovat kontejnery v provozuschopném stavu, pravidelné a dostatečně časné
vyprazdňování kontejnerů k tomu oprávněnou osobou (Marius Pedersen, a. s.), umístění nádob na
vhodné veřejné prostranství, v případě poškození nádob vlivem nevhodné manipulace či nadměrného
hromadění odpadu či jiného poškození nebo zničení nádoby zodpovídá za vzniklou škodu a její
náhradu. V případě běžného poškození nádob vlivem jejich běžného opotřebení, nebo poškození
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nádob způsobené náhodným vandalismem či v důsledku přírodní katastrofy zajistí společnost EKOKOM, a. s. opravu, případně výměnu.
Návrh smlouvy předpokládá uzavření na dobu neurčitou, platnost smlouvy nabývá dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva předložena, přečtena.
Návrh usnesení č. 4/3/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce č. OS 201320000595.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/3/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Žádost o souhlas s vybudováním sjezdu z účelové komunikace parc. č. 401 v k. ú. H orní Miletín
na pozemek parc. č. 2492/1 v k. ú. Dunajovice
Starosta obce dne 18. 3. 2013 podal Městu Lišov žádost o souhlas s vybudováním sjezdu z účelové
komunikace parc. č. 401 v k. ú. Horní Miletín na pozemek parc. č. 2492/1 v k. ú. Dunajovice.
Obec Dunajovice zalesnila pozemky parc. č. 2492/1, 2492/5, 2492/4 a další v prostoru katastrálního
území U Potoka. Podél jižní hranice pozemků parc. č. 2492/1, 2492/5, 2492/4 a zároveň podél hranice
katastrálních území Dunajovice a Horní Miletín byl ponechán volný pás v šíři cca 4 m pozemků parc.
č. 2492/5 a 2492/1. Tento volný pás pozemků bude sloužit jako přístup na lesní pozemek 2492/4 a
2491/1. Mezi účelovou komunikací parc. č. 401 v k. ú. Horní Miletín a pozemkem parc. č. 2492/1 v k.
ú. Dunajovice je meliorační stoka, která lemuje účelovou komunikaci. Přes tuto meliorační stoku je
nutné vybudovat můstek – sjezd na obecní pozemek.
V žádosti bylo uvedeno, že sjezd na pozemek parc. č. 2492/1 – můstek vybuduje Obec Dunajovice
na vlastní náklady. Vybudovaný sjezd bude veřejně přístupný a může též sloužit pro sjezd na pozemek
parc. č. 400 v k. ú. Horní Miletín. Na tento sjezd budou použity betonové roury o průměru 600 mm,
které byly vyjmuty z pozemků při stavbě Vybudování oddílné kanalizace a prodloužení veřejného
vodovodu západní část k. ú. Dunajovice. Tyto roury má obec uskladněny na svém pozemku.
V prostoru křižovatky účelových komunikací – lesních cest z Doubrav ke brodu na Miletínském
potoce a Horní Miletín - Horní Slověnice je nutné provést úpravu odtoku povrchové vody z obecních
lesů do stávajících melioračních stok. V prostoru křižovatky cest bude nutné tyto překopat, uložit
drenáže – potrubí a zpětně zasypat. K těmto úpravám by mohly být použity betonové roury o průměru
400 mm, které byly vyjmuty při výše jmenované stavbě kanalizace.
Dne 28. 3. 2013 vydalo Město Lišov souhlas s vybudováním sjezdu z účelové komunikace parc. č.
401 v k. ú. Horní Miletín. Souhlas předložen, přečten.
Návrh usnesení č. 5/3/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje vybudování sjezdu – můstku z účelové komunikace parc.
č. 401 v k. ú. Horní Miletín na pozemek parc. č. 2492/1 v k. ú. Dunajovice z rozpočtových finančních
prostředků Obce Dunajovice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/3/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Dodavatelsko-odběratelské smlouvy Vodovod Dunajovice
Starosta obce doručil všem odběratelům vody z vodovodu Dunajovice nové odběratelské smlouvy
na úhradu vodného.
Návrh usnesení č. 6/3/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí informaci o předání smluv odběratelům.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/3/2013 bylo schváleno.
7) Hospodaření SORT za rok 2012 a rozpočet na rok 2013
Dne 21.3.2013 se konala Valná hromada SORT (Svazek obcí regionu Třeboňsko). Na Valné
hromadě bylo schváleno hospodaření za rok 2012 a schválen rozpočet na rok 2013.
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Hospodaření svazku za rok 2012 a rozpočet svazku na rok 2013 byl dne 25.3.2013 vyvěšen na úřední
desce.
Návrh usnesení č. 7/3/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí hospodaření svazku za rok 2012 a rozpočet na rok
2013.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/3/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Výstava betlémů 2013, adventní koncert,
Spolek Příbramských betlémářů nabízí k výstavě betlémy svých členů. V případě, že zastupitelstvo
bude souhlasit s výstavou, je nutné si včas zamluvit betlémy k zapůjčení.
V roce 2012 obec pořádala u příležitosti Adventu koncert v kapli Zvěstování Panny Marie (žesťový
kvintet Vimperk) a v sále místního hostince (soubor Javor a Javoráček). V případě, že zastupitelstvo
rozhodne o pořádání koncertu u příležitosti Adventu 2013, je nutné začít s přípravami, domluvit
účinkující.
Návrh usnesení č. 8/3/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje, že výstava betlémů v roce 2013 nebude probíhat. Koncert
v kapli Zvěstování Panny Marie bude 1. adventní sobotu. Mše svatá je plánována na 3. adventní
sobotu.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/3/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Informativní schůzka na Úřadu práce v J. Hradci – zaměstnanci na VPP
Dne 21. 3. 2013 se uskutečnila informativní schůzka starostů měst a obcí regionů Jindřichohradecko,
Třeboňsko a Dačicko na ÚP J. Hradec. Byly předloženy možnosti zaměstnání uchazečů o práci
v systému Veřejně prospěšných prací, nebo zřízení Společensky účelného pracovního místa.
Starosta obce konzultoval s místostarostou obce možnost zaměstnání 1 pracovníka. Pracovní náplň
zaměstnance:
- údržba a vyžínání pozemků u vrtu, vodárny, melioračních stok okolo místní komunikace
Slověnická, parkoviště pod Horou, poutní místo, účelová komunikace Lišovská cesta
- údržba a opravy oplocenek, lesních cest, melioračních stok v lesích v majetku obce
- svoz separovaného odpadu v obci, komunálního odpadu z lomu
- oprava oplocení pozemku vrtu
- oprava sjezdu – můstku na pozemek 1050/14 v k.ú. Přeseka (vjezd na pozemek vrtu)
- případně kontrola a krmení na rybnících obce, v lomu, kontrola povolenek v lomu
- při zřízení SUPM lze zaměstnanci přidat na část pracovní doby obsluhu ČOV a Vodovodu
Dunajovice, odečty vodoměrů
VPP jsou dotovány po dobu 1 roku částkou do 15.000,- Kč / měsíc. Částka je včetně odvodů daní,
ZP a soc. pojištění
SUPM je dotováno po dobu 9 měsíců částkou do 15.000,- Kč / měsíc. Částka je včetně odvodů daní,
ZP a soc. pojištění. SUPM se zřizuje na dobu 3 roků, nebude-li toto místo obsazeno, nebo bude-li
zaměstnanec propuštěn , nebo dá výpověď, dotace se nevrací.
Obec potřebuje na práce při údržbě majetku zaměstnance. Na práce spojené s údržbou majetku je
velice problematické vypisovat výběrové řízení.
Na výše zmíněné pracovní místo – „práce v lese, údržba místních účelových komunikací a údržba
pozemků na vodárně a na vrtu, po dostavbě ČOV obsluha a údržba ČOV“ - se přihlásil jeden uchazeč.
Paní D. Holická, účetní obce, chce ukončit vedení účetnictví obce. Starosta obce plánuje zaměstnat
pracovníka na místo účetní na 4 hod. denně, k náplni práce kromě vedení účetnictví by ještě přibyla
ještě paní účetní část administrativy (spisová služba). Do této doby zpracovává fakturaci a pokladnu
obce, mzdy a korespondenci obce starosta, tato práce by přešla na novou účetní. Starosta obce požádal
Úřad práce v Třeboni o vytipování možných uchazečů pro toto zaměstnání, ze dvou uchazeček jedna
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odmítla a druhá by tuto práci chtěla vykonávat a navštívila dne 28. 3. 2013 starostu obce a při
pohovoru předala i svůj životopis, který je předložen zastupitelstvu k přečtení. Dne 4.4.2013 se
setkala se současnou účetní obce na pohovoru.
Dne 3.4.2013 navštívil starosta obce další zájemkyni o práci účetní. Tato vykonává účetnictví pro
obce Ponědraž, Ponědrážka a Vlkov.
Návrh usnesení č. 9/3/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje vytvoření pracovního místa „práce v lese, údržba
místních účelových komunikací a údržba pozemků na vodárně a na vrtu, po dostavbě ČOV obsluha a
údržba ČOV“ na veřejně prospěšné práce. Hrubá mzda 14.500,- Kč / měsíc při úvazku 40 hodin týdně.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/3/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Žádost o náhradu škody způsobené vydrou říční, nákup násady do lomu
Od prosince roku 2012 v požární nádrži loví 2 vydry říční. Pravděpodobně veškerá násada byla
vydrou ulovena a zkonzumována.
Dne 28.2.2013 provedla Ing. V. Flieglová, MěÚ Třeboň odbor ŽP, místní šetření, byl zaslán
protokol.
Starosta obce požádal Nadační fond pro vydru v Třeboni o posudek. Dne 22.3.2013 provedla
zaměstnankyně fondu místní šetření. Posudek bude zaslán Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Starosta obce zaslal dne 26.3.2013 Krajskému úřadu Jihočeského kraje Žádost o náhradu škody
způsobené vydrou říční.
Dne 23.3.2012 proběhl výlov rybníka Potocký nájemcem Mysliveckým sdružením Dunajovice.
MSD převezlo rybu do rybníka Trávný, část cca 250 kg násady (kapr, štika, amur) bylo převezeno do
lomu pro sportovní rybáře na povolenky. Tuto rybu uhradí obec v ceně 50,- Kč / kg MSD.
Návrh usnesení č. 10/3/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje podání žádosti o náhradu škody způsobené vydrou říční
Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/3/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Výstavba kanalizace Za Humny, Přesecká
Vzhledem k započaté výstavbě ČOV Dunajovice je možné započít s výstavbou kanalizace od č.p. 14
k bytovce č.p. 76 a dále k ČOV a výstavba splaškové kanalizace a přeložení vodovodu v místní
komunikaci 2601/2 od úrovně pozemku parc.č. 7/3 k pozemku parc.č. 23 vše v k.ú. Dunajovice.
Obec Dunajovice dostala nabídku na spoluúčast – sponzoring při stavbě kanalizace v místní
komunikaci 2601/2 od majitele nově postaveného domu na pozemku parc.č. st.163 v k.ú. Dunajovice.
Starosta obce připravil Žádost o územní rozhodnutí na stavbu „Kanalizace a Vodovod Dunajovice“,
viz projektová dokumentace. Vzhledem k výstavbě kanalizačního sběrače v soukromém pozemku
parc.č.1619/3, je nutné pro podání žádosti o územní povolení a k žádosti o stavební a vodoprávní
povolení mít smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro uložení kanalizačního
sběrače do pozemku parc.č. 1619/3.
Starosta obce předkládá návrhy dvou Smluv o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro
uložení kanalizačního sběrače do pozemku parc.č. 1619/3 a do pozemku parc.č.1119/8. Věcné
břemeno bude dle návrhů smluv zřízeno úplatně za jednorázový poplatek 500,- Kč na dobu neurčitou.
Věcné břemeno, dle návrhů smluv, přechází na budoucího oprávněného i budoucího povinného
(majitele pozemků). Viz návrhů smluv, předloženy, přečteny.
Návrh usnesení č. 11/3/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje podání žádosti o územní rozhodnutí na stavbu Kanalizace
a vodovod Dunajovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro
uložení kanalizačního sběrače do pozemku parc.č. 1619/3 mezi Obcí Dunajovice, jako oprávněným a
P. Šteflovou a společností BIO TOP s.r.o. jako povinnými za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč
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celkem, na dobu neurčitou, s tím, že věcné břemeno přechází i na budoucího povinného i oprávněného
(možného nabyvatele pozemků)
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro
uložení kanalizačního sběrače do pozemku parc.č. 1119/8 mezi Obcí Dunajovice, jako oprávněným a
F. Bartyzalem, Š. Morongem, Z. Kocandovou a H. Smetanou jako povinnými za jednorázovou úplatu
ve výši 500,- Kč celkem, na dobu neurčitou, s tím, že věcné břemeno přechází i na budoucího
povinného i oprávněného (možného nabyvatele pozemků)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání s majitelem rozestavěného domu na pozemku
parc.č. st.163 k jednání o možné spoluúčasti na financování výstavby kanalizačního sběrače v místní
komunikaci parc.č. 2601/2.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/3/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Audit - přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Dne 4.3.2013 proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření Obce Dunajovice za rok 2012.
Závěrečná zpráva uvádí, že chyby a nedostatky zjištěné při částečném přezkoumání hospodaření za
rok 2012 byly napraveny. Jiné chyby a nedostatky nebyly zjištěny.
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 předložena, přečtena. Nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Návrh usnesení č. 12/3/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/3/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Rozpočtové opatření č.2/2013
Starosta obce a správce rozpočtu předkládají rozpočtové opatření č. 2/2013 z 28. 3. 2013 a č.3/2013
ze dne 4. 4. 2013.
Rozpočtové opatření č. 3/2013 ze dne 4. 4. 2013 bylo zastupitelstvu předloženo z důvodu investiční
výstavby oddílné kanalizace, prodloužení vodovodu, výstavby ČOV, převystrojení vrtu a oprava
střechy školy. V rozpočtu obce na rok 2013 byly na investiční akce kanalizace, vodovod schváleny
finanční prostředky bez DPH, protože Obec Dunajovice se stala plátcem DPH, a tyto investiční akce
podléhají režimu přenesené daňové povinnosti. Dle vydané metodiky pro účtování DPH Jihočeským
krajem je nutné v rozpočtu navýšit finanční prostředky o DPH, i když DPH se na došlých fakturách
neobjeví ani neuhradí dodavateli. V rozpočtovém opatření č. 3/2013 je uvedeno DPH ve výdajích jako
výdaj kladnou částkou i jako příjem zápornou částkou, jako vratka DPH od finančního úřadu.
RO č. 2/2013 ze dne 28. 3. 2013
Zvýšení příjmů
+
0,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 10.000,00 Kč
Snížení výdajů
+
0,00 Kč
Celkem financování
- 10.000,00 Kč
RO č. 3/2013 ze dne
Příjmy za vodné
DPH – PDP 2012 – oprava střechy
DPH – PDP 2012 – převyst. vrtu
DPH – PDP 2012 – FÚ
DPH – PDP – prodl. vodovodu+termostat
DPH – PDP – kanalizace (dešť.+splašková)
DPH – PDP – ČOV
DPH – PDP – FÚ
Financování

+ 120.000,00 Kč
+ 824,00 Kč
+ 65.942,00 Kč
- 66.766,00 Kč
+ 22.551,96 Kč
+ 322.116,39 Kč
+ 2.853.923,00 Kč
- 3.198.591,35 Kč
+ 120.000,00 Kč
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Návrh usnesení č. 13/3/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2013 ze dne 28. 3. 2013 a
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 ze dne 4. 4. 2013.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/3/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

14) Rekultivace lesního pozemku 150/5 v k. ú. Dunajovice
Obec Dunajovice vytěžila lesní pozemek 150/5 v k. ú. Dunajovice v roce 2012. Před původním
zalesněním byl z pozemku těžen kamen. Na pozemku je nutné před novým zalesněním provést
úpravy. Při stavbě Kanalizace a ČOV Dunajovice zbyde z výkopů pro sítě zemina, kterou je možné
použít k terénním úpravám pozemku. Na terénní úpravy byl zpracován projekt Ing. Lukášem
Kvíderou. Starosta obce požádal CHKO o vydání stanoviska a zároveň i Městský úřad Třeboň Odbor
životního prostředí a Orgán státní správy lesů o vydání stanoviska k tomuto závěru.
Dne 18. 3. 2013 vydala Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko souhlas s rekultivací a
ohlášením či povolením terénních úprav na lesním pozemku parc. č. 150/5 v k. ú. Dunajovice.
Dne 28. 3. 2013 vydalo Město Třeboň souhlas s rekultivací a ohlášením či povolením terénních
úprav na lesním pozemku parc. č. 150/5 v k. ú. Dunajovice.
Orgán státní správy lesů si vyžádal zalesňovací plán pozemku parc. č. 150/5, zalesňovací plán
vypracuje OHL Ing. P. Pumpr a bude předán Orgánu státní správy lesů.
Starosta obce připravil žádost o oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu. Žádost a
odborná stanoviska a projekt předloženy.
Návrh usnesení č. 14/3/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje podání žádosti Městskému úřadu Třeboň Odboru
územního plánování a stavebního řádu a schvaluje terénní úpravy pozemku parc. č. 150/5 v k. ú.
Dunajovice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/3/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

15) Vyúčtování provozování vodovodu společností ČEVAK a.s. od 1.1.2012 do 31.1.2013
Dne 3.4.2013 obdržela Obec Dunajovice vyúčtování podle Smlouvy o nájmu vodovodu Dunajovice
od společnosti ČEVAK a.s. za období od 1.1.2012 do 31.1.2013. Dle přílohy „Celkové vyúčtování
všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné“ se skutečné náklady liší od
kalkulace v položce materiál (- 2743,- Kč), v položce mzdy (-984,- Kč), v položce ostatní přímé
náklady (-1655,- Kč), celkem tedy položka Úplné vlastní náklady byla snížena o 5.191,- Kč.
Položka pitná voda fakturovaná byla ve skutečnosti oproti kalkulaci navýšena o 92 m³.
Celkový rozdíl pro finanční vypořádání mezi Obcí Dunajovice a společností ČEVAK a.s mezi
kalkulací a skutečností je pro vodné 7.796,- Kč. Dle smlouvy o nájmu se tato částka dělí na poloviny.
Dle návrhu finanční vypořádání činí 50% částku 3.898,- Kč. Viz příloha.
Návrh usnesení č. 15/3/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje vyúčtování podle Smlouvy o nájmu vodovodu
Dunajovice od společnosti ČEVAK a.s. za období od 1.1.2012 do 31.1.2013. Zastupitelstvo obce
schvaluje finanční vypořádání ve výši 3.898,- Kč bez DPH. Na tuto částku bude Obcí Dunajovice
vystavena společnosti ČEVAK a.s. faktura – daňový doklad
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 15/3/2013 bylo schváleno.
16) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce:
Sparkasse
1.775.729,86 Kč ke dni 02. 4. 2013
ČMZRB
1.431,20 Kč ke dni 31. 1. 2012
Čerpání úvěru
0,00 Kč
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ČNB
Pokladna
Celkem

1.978,49 Kč ke dni 29. 3. 2013
67.713,00 Kč ke dni 03. 4. 2013
1.846.852,55 Kč

Výkup části pozemku parc.č. 2390/1 (stará Lišovská cesta)
Dne 2.4. 2013 byla společnosti BIO TOP, s. r. o. zaslána kupní smlouva na pozemek parc. č. 2390/3.
Jedná se o výkup části pozemku parc.č. 2390/1 geometrickým plánem č. 247-172/10VV ze dne 11. 8.
2010 nově oddělený pozemek parc. č. 2390/3 o výměře 140 m2.
Dotace na opravu kaple Zvěstování Panny Marie a dotace na dobudování splaškové kanalizace
MAS Třeboňsko vypsala v březnu výzvu na opravy kulturního dědictví. Na opravu stropu (omítky) a
opravy vnitřních omítek včetně vymalování kaple musí být zpracován projekt. K zadání projektu se,
bohužel, starosta obce ještě nedostal.
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.
17) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:15 hod.
Zapsal:

Jan Víta

Ověřovatelé zápisu: Petr Holický

Starosta obce:

___________________________
___________________________

Jitka Melmerová

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 4. 4. 2013
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 5. 4. 2013
Elektronicky zveřejněno dne: 5. 4. 2013
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